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Didelės žydų skerdy
nės Vilniuje

'-1 ........................ pu..........
1 .

bčn geležinkelių, telegralo ir te- 
elfono, atšaukimas karės laiko 
probibicijos, ant kiek ji palie
čia vena ir alų, suteikimas m o-V V »

terims balsavimo teisių, atsimo
kamų muitų, apgynimas dažylų 
pramonės ir darbo ir samdymo

■j~sas95roersrw iiu-~.jj.v- imu. »—- ■r;i-.’ji.—"rrvwaurv.».*-■■■»■«■

tu bet k šiandie vėl stojo prieš 
hižrubežiuių reikalų ministerių 
lar\V.a apsvarstyti Belgijos reika 
lavimus, kaip jie paliečiu llo- 
hmiliją. (

Pasirodo, kad hokuidai grieš-; 
tai priešinasi atidavimui kokių-

sta Diranske, Samaroj (paimtoj 
Kolčiako spėkų geg. 15 d.) ir 
Smolenske ir streikai tarp gele
žinkelio darbininkų nurodo į la
kių, kad konlr-revoliucija kelia 
savo galva. Aš užreiškiu, kati 
mes nt darysime jokio skirtumo

■!!■■.1

Anglu aviatorius galbūt žuvo
DRĄSUOLIS HAWKER TUR- gali pūdanti bandymą 

BŪT ŽUVO. f per Atlantiką.
skristi

Latviai paėmė Rygą
priemonės. %

Prezidentas paskelbė savo 
mierį sugėdinti geležinkelius jų 
savininkams' pabaigoj kalendo-

i:ors ž niių B lųjak bet sutinka tarp baltosios gvardijos, soeial- 
daryti susitarimų apie belgų va r rcvolliucjoniierių ir menševikų, 
lojimų Metise ir Scbi lill upių, j Nepaprastosios komisijos ran- 

 ka juos visus pasieks.. Visi jie

Jokios žinios negauta apie jo 
likimą.

NC-4 ATSKRIDO Į PONTO 
DELGATA.

Lenkai veržiasi Lietuvon

Wilsonas rekomenduoja atšaukti uždraudi
mą alaus ir vyno

DIDELĖS ŽYDŲ SKERDYNES 
VILNIUJE.

Lenkai išskerdė virš 2,000 žydu 
10,000 ištrėmė.

N W YORK, geg. 20. — Zio- 
nistų organizacija Amerikoj pa
skelbė pereitų naktį, kad ji ga
vo žinių iš Vilniaus, Lietuvoj, 
pranešančių apie ten įvykusius 
pogromus po lenkų įsiveržimui 
balandžio 18 d., kuriuose lenkai 
ir bolševikai (?) užmušė 2,200 
žydų. 10,000 deportavo ir paėmė 
35 užsiuvus, jų tarpe pačias dvie 
ji; kabineto narių.

Laike mušiu gatvėse, kaip 
tikrina žinios, minia įsiveržė į 
sinagogų ir užmušė visus rastus 
t tai besimeldžiančiais.

ŽYDŲ PROTESTAS PRIEŠ 
POGROMUS.

CHICAGO. — šiandie, g'g. 
21.. Chicago j ir visose Su v. Val
stijose žydų liberalai ir radika
lai rengia didelių protesto de
monstracijų prieš lenkų vykina
mus žydų pogromus lenkų val
domose šalyse. Žydų konserva
torių laikraštis JcAvisb Courier 
betgi agituoja savo vienminčius, 
kad jie neprisidėtų prie tų pro
testų, o tai dėlto, kad jų inicia
toriai yra socialistai ir šiaip žy
dų progresyvieji elementai, dar
bininkų klesos žmonės ^Mat, vi
sų tautų konservatoriai ir atža
gareiviai yra vienodi. Juk ir žy
dų retrogradai ir zionistai nuo
lat liežuviu plaka apie žydų tau
tos laisvę ir lygybę su kitomis 
tautomis, bet jie tų laisvę ir ly
gybę savaip supranta, visai ki
taip, negu už laisvę, už tikrųjų 
ir lygybę kovotojai, socialistai.

—K.

įvairiuose kituose šio fronto 
si k toruose.

Pabėgėliai ginkluojasi kovai 
su lenkais

BERLINAS, geg. 19. — Dau
giau kaip 200,000 pabėgėlių, len 
ku išvvtu iš besivaržomu terito
rijų Silezijoj ir rytinėj Prūsijoj, 
atvyko į kitas dalis šalies. Jų 
buvimas materialiai apsunkina 
situacija, kuri pasiekė rūstaus 
laipsnio.

Pranešama, kad tebuviai or
ganizuoja spėka miliutus žmo
nių, 1813 m. pavyzdžiu, apgin
kluodami visus vyriškius ka 
riminio amžiaus.

Didžiausias susirūpinimas 
viešpatauja valdžios ir karinin
ku rati liuose. c

Konservativis politinis vado
vas tame distrikte užreiškė ko- 
respondentui, kad pirmutinė 
lenkų provokaci ja ' gali sukelti 
gaisrų.

“Be valdžios kareivių,” sakė 
jis. “ten yra 350,000 civilių žmo
ni ų. Karta žmonių įširdimas 
pasileis, negalima nė pasakyti 
kas galės atsitikti, Gali išlikti 
baisiausios skerdynės.”

Tmr tr:>nslntion filed with the post- 
masler at Chicaito, III. May 21, 1919 
as rcųuired by the ari of Oct. 6,11'17

LENKAI VERŽIASI 
LIETUVOJ.

Lenkai taipgi sumušę 
ukrainus.

True transbtion filed with Ihe post- 
master ai Chicago, III. May 21, 1919 
as i e<|iiired by Ihe act of Oct. <>, *917

LATVIŲ BALTOJI GVARDIJA 
PAĖMĖ RYGĄ.

Išžudė Rygos bolševikų 
komisarus.

COPENIIAGEN, geg. 20. — 
Cionailinis latvių informacijos 
biuras paskelbė, kad latvių gvar
dija užėmė Rygą ir nužudė ten 
didžiuma -bolševikų komisarų.

Tru<» b'unslnfinn filed \v»h the post- 
inaster ai Chicago, III. May 21, 1919 
is rr<|iiired by the act of Oct. •». 1917

Suv. Valstijų 
kongrese

PREZIDENTAS REKOMEN
DUOJA PANAIKINTI ALAUS

IR VYNO UŽDRAUDIMĄ.
VARSA VA, geg. 19. - - Pasak 

šiandie išleisto oficialiu prane
šimo, ukrainiečių ofensivas 
prieš lenkus tapo pilnai sulau
žytas. Po smarkaus mūšio li n
kai užėmė Balica ir Novosiolki. 
l'krainų nuostoliai buvo labai 
dideli.

Kongresmanai nenori su tuo 
sutikti.

Lietuvos fronte bolševikai pa
darė stiprias atakas prieš Pod- 
brodzie, į šiaur-ryčius nuo \ il- 
niaus, bet buvo atmušti su dide
liais nuostoliais. Lenkų avangar 
das pasiekė Bolniki.

Vokiečių tranšėjų mortaros ir 
artilerija bombardavo lenkų po
zicijas Poznaniaus fronte prie 
Tarnova ir Dombrosvka. Buvo

AVASIIINGTON, geg. 20.
Prezidentas Wilsonas kabeliu 
prisiimtas pranešimas, išdėstau 
tį įstatymus nepaprastam posė
džiui naujojo kongreso, buvo 
atskirai perskaitytas senate ir
atstovų bute klerkų ir kongresi
niai vadovai padarė prirengi- 
mus tuojautiniam svarstymui 
plataus įstatymdavystės progra- 
mo, lygaus balsavimo rezoliuci
jai pradedant svarstyti ryto.

Svarbesniais prezidento reko
mendavimais buvo greitas an

riniu metu.c *•

Republikonų vadovai pasili
ko prezidento pasiūlymus s tigrą 
žinli viešo naudojimo įstaigas 
ližrci.škimais, kad tokie įstaty
mai jau yra pienuojami.

Kaslink rekomendavimo apie 
prohibicijų, kaip republikonų, 
taip ir demokratų “sausųjų” va
dovai išleido smarkius užreiški- 
ir|r.s, kurie skiriasi nuomonė
mis su prezidento pasiūlymais 
ir pranašaujančiais, kad alaus 
ir vyno atšaukimas nepereis.

Abelna nuomonė bute ir se
nate buvo, kad panaikinimas vv^ 
no ir alaus nebus nuimtas.

*— 
šiandie butas svarstys 

moterų balsavimų.

AVASHJNGTON, geg. 20. — 
Atstovas Monde 11 iš Wyoming 
republikonų vadovas, paskelbė 
šiandie bute, kad rezoliucija, 
pasiūlantį konstitucinį priedų, 
suteikiantį moterims lygias bal
savimo teises, bus pašaukta ry
to priėmimui. ,

Jo paskelbimas sekė po atsto
vo Manu iš Illinois prielankaus 
raporto apie rezoliucija atstovų 
buto balsavimo komiteto.

True lranslati<»n filed vv: h the post 
mastei* at Chicago, III. May 25, 1919 
as letiuired by the acl of Oct. (i, 1U17

Taikos Kongrese
NEPALIUOSUOS VOKIEČIŲ.

NUO KALTĖS UŽ KARŲ

Talkininku atsakymas meta kal
tę ant visų Vokietijos klesti

PARYŽIUS, geg. 20. — 'Kary
bos keturių atsakymas j vokie
čių notų kaslink atlyginimų, ku
ris bus įteiktas vokiečiams šią
nakt, nurodo atsakyme į Vokie
tijos atsisakymų prisiimti atsa
komybę už karę, kad negalima 
atskirti atsakomybės nuo atlygi
nimų.

Atsakymas primena, kad vo
kiečiai neprieštaravo Lansingo 
notai pereito la-pkr. 5 d., kurioj 
jis kalbėjo apie vokiečių užpuo
limą.

Taryba keturių taipgi atsisa
kė pripažinti, kad Vokietijos 

kžmones gali atsisakyti nuo atsa
komybės už buvusios Vokieti
jos valdžios veikimų.

Neprailgįs laiko.
Vokietijos plenipotentai įteiks 

savo pastabas apie taikos sąly
gas šios savaitės semtoj. Jokio 
prailginimo laiko atsakymjui ne
duota. N

115 dienų laikas duotas vokje 
čiamš atsakyti į taikos sutartį 
užsibaigs ketverge)

Abelnas įspūdis konferenci
jos rateliuose yra, kad vokie
čiai gabaus pasirašys po sutar-

Vėl “nepasirašysime.”

COPENIIAGEN, geg 20. — 
Pasak vokiečių pusiau-oficialio 
pranešimo, konferencija Vokie
tijos politinių vadovų ir vokie
čių taikos delegatų Spa nedėlioj 
sutarė, kad taikos sąlygos yra 
m priimtinas ir kad Vokietija 

nepaliki nė vieno akmenio ne
paverstu bandyme “rasti prak
tišką pamatą taikai, kuri atsiž
velgia į musų oponentų teisin
gus reikalavimus ir į galimus 
pakęsti ir išpildyti 'Vokietijos 
žmonėms.”

NESKELBS TAIKOS 
SUTARTIES. >

PARYŽIUS, geg. 20. — Tai
kos konferencijos vadovų nuo
sprendis neskelbti dabar teksto 
įteiktos Vokietijai taiko su ta r 
ties, nežiūrint reikalavimų pa
skelbti. Sprendžiama, kad la
biausiai priešinasi viešam pa
skelbimui sutarties premieras 
Lloyd George.

Tr1t<» frnn?bdion filed with Ihe post 
mastei* at Chicago, III. May 21„ 1919 
■i> reejuired by the acl of (><*t. G, 1917

Vokietijoje
29 ŽMONĖS UŽMUŠTI 

STETTINE.

BERLINAS, geg. 19. — Vėl 
pranešama apie dideles riaušes 
Stetline, kur 9 civiliai žmpnės ir 
20 kareivių liko užmušta. Vo
kiečių kareiviai laiko valstijos 
butus visame mieste.

Liebknechto užmušėjas 
pabėgo.

BERLINAS, geg. 19. — Liet. 
Vogei, uždarytas kalėjime po jo 
nuteisimui už dalyvavivimą 
Kari Liebknecbt užmušime, 
kaip patiria šiandie, pabėgo iš 
kalėjimo.

bus paimli užslovais ir jų liki- 
įinas prigulės nuo jų užsilaiky
mo.”

Anglų laivai apšaudė bolševiki 
pozicijas.

LONDONAS, g(g. 20. — Ofi- 
cialė bevielinė žinia iš Maskvon 
sako:

“Anglų dreadnautai bombar
davo musų pozicijas Kerč, ryti
niame Kryme.”

ISPANAI VIS DAR NETURI 
PILIETIŠKŲ TEISIŲ.

Konstitucinės teisės tebėra 
suspenduotos.

MADRIDAS, geg. 19. — Ne
žiūrint liberalų, respublikonų ii 
socialistų protestų, valdžia nu
tarė tebetęsti suspendavimą kon 
stitucinių teisių ir beteisį milita- 
ristų valdymą.

Darbininkų kova
GENERALIS SEREIKAS 

AMHERST.

tim.
(Beilino pranešėmai sako, 

kad1 vokiečių atsakyjnas laiky
sis prezidento Wilsono 1 l-kos 
punktų).
Klausė Holandijos ministerio. 

I(Olandijos užrubežiinių reika-

True translation filed wilh the post 
mastei* at Chicago, III. May 21, 1919 
as reųuired by the act of Ocl. (i, 1917

Rusijoje
BOLŠEVIKAI GRĄSINA MEN
ŠEVIKAMS IR SOCIAL-REVO-

LIUCIONIERJAMS.

OMSK, geg. 9. - - (suvėlinta. 
—i Galva Omsko valdžios admiro 
las Kolčiakas dalyvavo karinės 
tarybos susirinkime Ekaterin- 
burge pereitą naktį, po kurio 
tuoj išvažiavo frontan. Laike 

savo buvilmo Ekaterinburge ad
mirolas peržiurėjo savo karei
vius ir priėmė atstovus nuo mu
nicipalitetų ir zemstvų.

Pasak bolševikų (belaisvių, 
bolševikai evakuoja Kazaniaus 
ir Viatkos miestus.

AMHERST, N. S., geg. 20. 
šiandie čia tapo paskelbtas gene- 
ralis streikas už įvedimą 9 vai. 
darbo dienos. Visos dirbtuvės 
stovi uždarytos.

Stengiasi sulaužyti generalį 
streiką, bet neįstengia.

VVINNIPEG,, Man., geg. 29.— 
Generalis streikas tęsiasi jau 

penktą dieną ir nors miesto val
džia pradėjo dėti pastangas su
laužyti streiką, bet jai nevyksta. 
Miesto viftd.žia išpradžių tikėjo
si, kad vieni kapitalistai įstengs 
sulaužyti darbininkų vienybę; 
kad kapitalistams tas visai ne
pavyko1, jidms pagelbon atėjo 
miesto valdžia. Rel ir ji nieko 
nelaimėjo . Streikas tęsiasi la
bai tvarkiai, darbininkų vieny
bė ddeįL tad nėra kur prikišti 
jai piršlį. 'Mi pradėjo kabinlies 
kam maisto ir pieno išvežioto- 
jai viešai iškabina savo unijos 
leidimus gabenimui maisto, 
mat žmonės tuosyk mato kas 
gabena ir s t reik kiuriai negali 
ne pasirodyti. Mayoras, o su 
juo ir Kanados pi*enii<*ras parei
kalavo kad tie leidimai butų nu
imti nuo vežimų. Bet streikie- 
riui neatkreipė į tą ęeikalavimą 
atidos.

Du Kanados ministeriai, dar
bo ir vidaus atvyksta j miestą 
taikinti streikierius su kapitalis
tais.

Biznieriams remiant ir su pa- 
gelba streikalužių išleista laik
raštis Winnipeg Citizen, kuris 
skelbia “Kovą iki galo,” kad su
laužius slreikierių ir “bolševi
kų” viešpatavimą.

LONDONAS, geg. 20. — Drą- 
jsuolis auslralielis Harry Ha\v- 
, ker ir jo navigatorius Grieve, 
i kurie nrdelioj mažu Sopinith a- 

roplanu išskrido iš Nc\vfound- 
’and salos į Airiją, turbūt žuvo. 
Jokios žinios apie jo likimą nč- 
•*a gania. Nei vakar vaigščioję 
•vairus gandai ir tie aptylo.

Oras Airijos pakraščiuose, yra 
nelikęs ir kili aeroplanai nega- 
'ėjo išskristi jieškoli Ha\vkerio

ManoiRa, kad draąsujį avia- 
'orių nelaimė patiko tuoj po iš 
ikridimui iš Newfoundlando 
kadangi nuo jo negauta mažiau
sios žinios, nes sprendžiama y- 
’*a, kad jei nebūtų patikusi j 
nelaimė, jis butų savo bevieli
am telegrafu išsiuntęs kokii^ 
nors žinelę.

Dabar pasipilė smarki kriti 
ka valdžios, kad ji nė kiek nesi 
rūpino pagelbėti Hawkcriui jc 
kelionėj per Atlantiką, negi su 
statė kelyj laivų ir tuo leidi 
pražūti jaunam, bet drąsiam a 
viatoriui.

IIa\vker yra jaunas, bet jai 
pasižymėjęs avi'orius. Jis yri 
•uistralietis, 27 melų amžiaus 
Jis pirmiausia pasižymėjo spa
lių 21, 1912, kada Sopwjtb bi 
planu padarė tada anglų rekor
dą, išbūdamas ore 8 va L 23 min 
ir tais metais laimėjo anglų Mi 
c heli n trofeją.

1913 m. jis padarė tada ang
lų augštumo rekordą, pasiekda
mas oran 12,9000 pėdų, o tą pa
čią dieną jis su dviem pasažie 
riais 10,600 pėdę. Vėliau jh 
padarė pasaulinį augštumo re 
kordą, iškildamas 28,500 pėdų 
Žinoma, pasitobulinus aeronau 
tikai lie rekordai jau yra su 
mušti.

NC-3 negales skristi.

Triušk|s sukilimus.

Nepaprasta komisija kovai 
su kontr-revoliucija Viatkoje iš
leido sekamą paliepimą, pasira
šytą komisaro Dzerginskii:

ORAS.

Apsiniaukę (ir šalta šiandie; 
ryto giedra ir šilčiau.

Saule teka 5:24 vai., leidžia-
smarkus šaudymasis iš šautuvų grąžhtimas privatinen nuosavy- lų ministeris Jonkhcer von Kar- ' Sukilimai, kurie dabar įvyk- si 8:10 valandą.

NAUJOS LENKTYNĖS PER 
ATLANTIKĄ. .

ST. JOHiNS, N. F., geg. 20.- 
Anglų aviatorius Frederick P 
Raynbam, kurio aeroplanas su 
lūžo pasikeliant į orą, dabai 
kiek atsigavęs nuo žaizdų, pa
sakė, kad jis Yistiek bandys pa
sitaisyti acrfųmmą, jei (ik iho 
torai nėprt sugėd^ ir vėl bandyi 
fJirmlidju Jkris|i Atlantiką ii 
laimėli $50,000 prizą.

Bi to Ikmdley Page mcchani 
kai taiso savo didelius aeropla 
mis skristi per Atlantiką.x

'Taigi galbūt ryto atvyks į tie 
aviatorius .John Alcock su saZ’i 
dideliu Vimy bombų metime 
aeroplanu, .lis irgi rengiasi skr 
sti per Atlantiką kada bus su
dėtas jo aeroplanas. .lis tikis 
išskristi pire pirmos pilnos niė- 
nesienos — apie vidurį sekami 
mėnesio. Jo aeroplanas buvo 
pabui ta volas bombarda vi mini 
Bėrimo ir jis tikisi net apveikti 
Ilandley-Page milžiniškus aero
planus.

Išrodo, kad bus naujos lenk
tynės skridimo be sustojimo pei 
Atlantiką, kadangi veik visų a- 
eroplanai kartu prisirengs kelio
nėn.

Francuzų aviatoriai taipgi 
atvyko į čia tyrinėti parankumą 
pradėjimo kelionės per Atlanti
ką. Jie nieko nesako apart tik 
tiek, kad ir franeuzai kartais^

VVASHINGTON, geg. 20. — 
Amerikos laivyno bydroplanas 
NC-4 atskrido iš Horta į Ponia 
Delgada. Azores archipelage 
10:24 vai. ryto Washingtono lai
ku. Jis perskrido 150 mylių į 
1 valandą 24 minules, arba dau
giau kaip po 85 mylias į valan
dą.

Iš Ponia Dolgada hydropla- 
•ias NC-4 išskris į Lisaboną, 
Portugalijoj lik seredoj ar ket
verge, kadangi bydroplanas rei
kalauja aptaisymo ir turi pasi
imti daugiau kuro.

Bydroplanas NC-3, kuris at 
plaukė į Ponia Delgata po trijų 
lieirų plūduriavimo ant juros 

vihiių, nebegalės daugiau daly
vauti kelionėj per Atlantiką. Jis, 
kaip ir bydroplanas NC-1 yra 
įerdaug apdaužytas vilnių ir nie 
kuriose vietose pagadintas, taip 
kad negalima jų greitai pataisy
ti.

Hydroplanui NC-3 buvo su
gedę šviesos, taip kad jis negalė
ti daboti kelio. Jis užsikėlė 
virš debesų, kad sekus kelią pa
či žvaigždes. Paskui užėjo vė
las ir lietus, ir jis nuklydo nuo 
kelio. Kada prasigiedrijo jis 
mrė j o DusilehJ'.l ant vandens, 
kad ištyrus kur jis yra, kadangi 
kuro beturėjo tik dviem valan- 
lom. Besileidžiant patėmyta, 
kad jura yra audrota, bet jau 
buvo pervėlu kad vėl pakilus. 
Nutupiant vandens vilnis suga- 
lino priekinę dalį ir motoro at
sparą, taip kad bydroplanas ne
begalėjo daugiau bepakilti nuo 
vandens. Taip jis išbuvo ant 
vandens, blaškomas vilnių, tris 
lienas, kol savo spėkomis neat
šaukė į Ponda Delgata, nors jis 
kelionėj neteko dviejų apatinių 
valtelių, kurias nuplovė vilnis. 
Bydroplanas nusileidęs aut van- 
Icns viso perplaukė 205 mylias.

Hvdroplanas NC-1, apleistas 
iviatorių, sudaužytas, dabar mi- 
ikendo juroje.

PAKĖLĖ ALGĄ, AUDĖJAMS.

Lavvrenco streikas užsibaigė.

BOSTON. Mass.,-geg. 20. — 
šiandie paskelbta apie pakėlimą 
ilgų daugiau kaip 1500.000 au- 
linyčių darbininkų Naujojoj 
Anglijoj ir kitose šiaurinėse val- 
dijose. Alga pakeliama viduti
niškai 15 nuoš., kaip bovclnos, 
taip ir vilnų andinyčiose.

Skelbiama, kad dėlei pakėli
mo algos streikai La\vrence ir 
kitur užsibaigė.

(Lavvrence streikieriai reika
lavo 48 vai. darbo savaitės su 
mokesčiu už 54 vai.).

I^aivlų budavotojų 
streikas.

PHILADELPHIA, Pa., geg. 
20. — 6,000 laivų budavotojų 
Harrriman, Pa., ant Dclavvare 
upės šiandie sustreikavo protes
tui prieš susitaikyrtją apie jų rei
kalavimus. *
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Didelės žydų skerdy
nės Vilniuje

I
w

elfono, atšaukimas karės laiko 
prohibicijos, ant kiek ji palie
čia vyną ir alv., suteikimas mo- 

I lerims balsavimo teisių, atsimo
kamų muilų, apgynimas dažylų 
pramonės ir darbo ir samdymo 
priemonės.

I 
mbcik šiandie vėL stojo prieš sla Diranske, Samaroj (paimtoj 
lužrubežinių reikalų ministerių Kolčiako spėkų geg. 15 d.) ir Anglų aviatorius galbūt žuvo

Latviai paėmė Rygą
savo

lavimus, kaip jie paliečiu llo- žmkelio darbininkų nurodo j fa- 
landijų. ktą, kad kontr-revoliucija kelia

Pasirodo, kad hoflandai grieš-■ savo galva. Aš užreiškiu, kad 
tai priešinasi alidavimtii kokių- mes m darysime jokio skirtumo 
hors ž mių B l djai„ bet sutinka tarp baltosios gvardijos, social- 
Jaryti susitarimą apie belgų var rcvolli'ucjoniierių ir menševikų, 
lojimą Metise ir St/hi Idt upių, j Nepaprastosios komisijos ran-

DRĄSUOLIS HAWKER TUR
BŪT ŽUVO.

Jokios žinios negauta apie jo 
likimų.

per Atlantidą.

NC-4 ATSKRIDO Į PONTO 
DELGATA.

Lenkai veržiasi Lietuvon
Wilsonas rekomenduoja atšaukti uždraudi 

mą alaus ir vyno

riniu metu.
V v

Republikonų vadovai pasiti
ko prezidento pasiūlymus sugra 
žinti viešo naudojimo įstaigas 
užreiškimais, kad tokie įslaty-

juos visus pasiliks.. Visi jii
Vėl “nepasirašysime.

LONDONAS, geg. 2(1. — Drą
suolis australietis Harrv Ha\v-

NC-3 negalės skristi.

DIDELĖS ŽYDŲ SKERDYNĖS 
VILNIUJE.

įvairiuose kituose šio fronto 
si k toruose.

Lenkai išskerdė virš 2,000 žydų 
10,000 ištrėmė.

Pabėgėliai ginkluojasi kovai 
su lenkais

BERLINAS, geg. 19. — Dau
giau kaip 200,000 pabėgėlių, len 
kų išvytų iš besivaržomų terito-

Kaslink rekomendavimo apie 
prohibicijų, kaip republikonų, 
taip ir demokratų “sausųjų“ va
dovai išleido smarkius užreiški- 
n Įr.s, kurie skiriasi nuomonė
mis su prezidento pasiūlymais 
ir pranašaujančiais, kad alaus 
ir vyno atšaukimas nepereis.

Abelna nuomonė bule ir se-

COPENHAGEN, geg 20. —• 
Pasak vokiečių pusiau-oficialio 
pranešimo, konferencija Vokie
tijos politinių vadovų ir vokie
čių laikos delegatų Spa nedėlioj

m priimtinas ir kad Vokietija 
nepaliki nė vieno akmenio ne
paverstu bandyme “rasti prak

velgki j musų oponentų teisin
gus reikalavimus ir Į galimus

no ir alaus urbus nuimtas. žmonėms.

vo žinių iš Vilniaus,
J uc

įmas prigulės nuo jų užsilaiky- Į 
mo.“

Anglu laivai apšaudė bolševiki

kurie nedėlioj mažu Sopmith a- 
'roplanu išskrido iš Newfoun<l- 
and salos į Airiją, turbūt žuvo. 
Jokios žinios apie jo likimų nė-

WASHINGTON, geg. 20. — 
Amerikos laivyno hydroplanas 
NC-4 atskrido iš Korta į Ponta 
Delgada. Azores archipelage 
10:21 vai. ryto VVashingtono lai
ku. Jis perskrido 150 mvliu i

LONDONAS, geg. 20. — Ofi- 
cialė bevielinė žinia iš Maskvos

“Anglų dreadnautai bombar
davo musų pozicijas Kere, ryti
niame Kryme.“

ISPANAI VIS DAR NETURI 
PILIETIŠKŲ TEISIŲ.

nelikęs ir kiti aeroplanai nega- 
’ejo išskristi jieškoti llavvkerio.

Manon^a, kad draųsujį avia- 
'orių nelaimė paliko tuoj po iš 
ikridimui iš NcAvfoundlando 
kadangi nuo jo negauta mažiau
sios žinios, nes sprendžiama y-

ginu kaip po 85 mylias j valan-

Portugalijoj tik seredoj ar ket-

pogromus po lenkų įsiveržimui 
balandžio 18 d., kuriuose lenkai 
ir bolševikai (?) užmušė 2,200 
žydų, 10,000 deportavo ir paėmė

laipsnio.
Pranešama, kad tebnviai or-

šiandie butas svarstys 
moterų balsavimų.

NESKELBS TAIKOS 
SUTARTIES.

Konstitucinės teisės tebėra 
suspenduotos.

nelaimė, jis butu savo bevieli-

kalauja aptaisymo ir turi pasi
imti daugiau kuro.

Hydroplanas NC-3, kuris at

nors žinelę. lieiMj plūduriavimo ant juros

WASH1NGT()N, geg. 20.
Atstovas Mondell iš VVyoming

ji;, kabineto narių.
Laike mušiu gatvėse, kaip 

tikrina žinios, minia įsiveržė j 
sinagogų ir užmušė visus rastus 
ten besimeldžiančiais.

ŽYDŲ PROTESTAS PRIEŠ 
POGROMUS.

khiodami visus 
riavimo amžiaus.

Didžiausias sų^i rupiu imas 
viešpatauja valdžios ir karinin
kų rati liiiose.

Konservativis politinis vado
vas tume distrikte užreiškė ko
respondentui, kad pirmutinė

uis
šiandie bute, kad rezoliucija, 
pasiūlantį konstitucinį priedų,

PARYŽ1US, geg. 20. — Tai
kos konferencijos vadovu nuo
sprendis neskelbti dabar teksto 
įteiktos Vokietijai laiko sutiyf'

MADBIDAS, geg. 19. — Ne
žiūrint liberalų, respublikonų ii 
socialistų protestų, valdžia nu-

stitucinių teisių ir beteisį milila-

CHICAGO. — šiandie. g %

lai rengia didelių protesto de
monstracijų prieš lenkų vykina-

“Be valdžios kareivių,” sakė 
jis, “ten yra 350,000 civilių žmo
ni ų. Karlų žmonių įširdimas

torių laikraštis Jesvish Courier

kas galės atsitikti, Gali ištikti 
baisiausios skerdynės.“

ka valdžios, kad ji nė kiek nesi 
rūpino pagelbėti Havvkeriui ji

savimi) teises, bus pašaukta ry
to priėmimui.

Jo paskelbimas sekė po atsto
vo Manu iš Illinois prielankaus

skelbti. Sprendžiama, kad la
biausiai priešinasi viešam pa
skelbimui sutarties premjeras 
Lloyd George. Darbininkų kova

buto balsavimo komiteto.

True Iranslation filed a*’ h th<> post 
mastei* ai Chicago, III. May 2), 1919 
as vuuired by tbe acl of Oct. 6, 1917

Taikos Kongrese

Triic IranOnifon filed witli Ihe pns* 
mastei* ai Chicago, III. May 21,. 1919 
•k l eųuired by Ihe acl of (irt. G, 1917

Vokietijoje
GENERALIS STREIKAS 

AMHERST.

AMHERST, N. S., geg. 20.

NEPAL1UOSUOS VOKIEČIŲ.
NUO KALTĖS UŽ KARŲ

29 ŽMONĖS UŽMUŠTI 
STETTINE.

darbo dienos. Visos dirbtuvės

statė kelyj laivų ir tuo leidi 
pražūti jaunam, bet (Irusiam a 
via toriui.

Hawkcr yra jaunas, bet jai 
pasižymėjęs avi torius. Jis yri 
australielis, 27 melų amžiaus 
Jis pirmiausia pasižymėjo spa-

du, išbūdamas ore 8 vai. 23 min 
ir tais metais laimėjo anglų Mi

1913 m. jis padarė tada ang

jerdaug apdaužytas vilnių ir nie 
kuriose vietose pagadintas, taip

Hydroplanui NC-3 buvo su
gedę šviesos, taip kad jis negalė
ti daboti kelio. Jis užsikėlė 

virš debesų, kad sekus kelią pa-

ias ir lietus, ir jis nuklydo nuo

mrėjo ŲusileM'J ant vandens, 
kad ištyrus kur jis yra, kadangi

lom. Besileidžiant patėmyta, 
kad jura yra audrota, bet jau

kad jie neprisidėtų prie tų pro
testų, o tai dėlto, kad jų inicia
toriai yra socialistai ir šiaip žy
du progresyvieji elementai, dar
bininkų klesos žmonės Mat, vi
sų tautų konservatoriai ir a ižą-*

True translption filed \vith the post- 
inastcr ai Chicago, III. May(21, .1919 
as reiiuired by Ihe act of Oct. 6, >917

LATVIŲ BALTOJI GVARDIJA 
PAĖMĖ RYGĄ.

Talkininku atsakymas meta kal

tę ant visų Vokietijos klesų

BERLINAS, geg. 19. — Vėl 
pranešama apie dideles riaušes 
Steltine, kur 9 civiliai žm’pnės ir 
20 kareivių liko užmušta. Vo
kiečių kareiviai laiko valstijos 
butus visame mieste.

streikų, bet neįstengia.

čių dienų jis su dviem pasažie- 
riais 10,600 pėih’j. Vėliau jit

dų retrogradai ir zionislai nuo-

tautomis, bet jie tų laisvę ir ly-

taip, negu už laisvę, už tikrųjų 
ir lygybę kovotojai, socialistai.

—K.

maslei* at Chicago, III. May 21, 1919 
as reiiuired by tbe art of Oct. G, 1!**7

LENKAI VERŽIASI 
LIETUVOJ.

Lenkai taipgi sumušę 
ukrainus.

VARŠAVA, geg. 19. — Pasak 
šiandie išleisto oficialiu prane
šimo, ukrainiečių ofensivas 
prieš lenkus tapo pilnai sulau
žytas. Po smarkaus mūšio len
kai užėmė Balica ir Novosiolki. 
Ukrainų nuostoliai buvo labai 
dideli.

Lietuvos fronte bolševikai pa
darė stiprias atakas prieš Pod- 
brodzie, į šiaur-ryčius nuo \ il- 
niaus, bet buvo atmušti su dide
liais nuostoliais. Lenkų avangar

Išžudė Rygos bolševikų 
komisarus.

COPENHAGEN, geg. 20. 
čionailinis latvių informacijos

dija užėmė Rygą ir nužudė ten

Tr»'<> irunsInHon filed w»‘h Ihe pnsl- 
master at (Chicago, III. May 21, 1919 
is reiiuired by Ihe acl of Oct. 1917

Suv. Valstijų 
kongrese

PREZIDENTAS REKOMEN
DUOJA PANAIKINTI ALAUS 

IR VYNO UŽDRAUDIMĄ.

Kongresmanai nenori su tuo 
sutikti.

VVASHINGTON, geg. 20.
Prezidentas VVilsonas kabeliu 
prisiimtas pranešimas, išdėstau 
t į įstatymus nepaprastam posė
džiui naujojo kongreso, buvo 
atskirai perskaitytas senate ir 
atstovų bute klerkų ir kongresi-

muš tuojautiniam

PARYŽIUS, geg. 20. — lary
los keturių atsakymas j voki -

nakt, nurodo atsakyme j Vokie-

atskirti atsakomybės nuo atlygi
nimų.

kiečiai neprieštaravo Lansingo 
notai pereito lapkr. 5 d., kurioj

Taryba keturių taipgi atsisa- 
’kč pri|>ažinli, kad Vokietijos 

i!žmonės gali atsisakyti nuo atsa
komybės už buvusios Vokieti-

Neprailgįs laiko.

Vokietijos plenipotentai įteiks

gas šios savaitės seredoj. Jokio 
prailginimo laiko ^itsakymĮui ne
duota.

115 dienų laikas duotas vok i c 
čiainš atsakyti į taikos sutartį

Abelnas įspūdis konferenci
jos rateliuose yra, (kad vokie-

tim.
(Berlino pranešamai sako, 

kad1 vokiečių atsakymas laiky-
r , mo, lygaus bu Įsa vi mp rezoliuci- sis prezidento Wilsono ll-kos^Vokiečių tranšėjų mortaros ir

artilerija bombardavo lenkų po- jai pradedant svarstyti ryto.
zicijas Poznaniaus fronte prie Svarbesniais prezidento reko-
Tarnava ir Dombrounka. Buvo mendaviniais buvo greitas su-
smarkus šaudymasis iš šautuvų grąžinimas privatinėn nuosavy- lų ministeris Jonkheer von Kar-

Liebknechto užmušėjas 
pabėgo.

nuteisimui už dalyvavivimų
Kart Liebknecht užmušime,

kalėjimo.

True Iranslation filed with tbe post- 
mastei* at Chicago, III. May 21, 1919 
as reiiuired by the act of Oci. G, 1917

Rusijoje
BOLŠEVIKAI GRĄSINA MEN
ŠEVIKAMS IR SOCIAL-REVO- 

LIUCIONIERIAMS.

OMSK, geg. 9. — (suvėlinta. 
—i Galva Omsko valdžios admiro 
Ias Kolčiakas dalyvavo karinės 
tarybos susirinkime Ekaterin-

tuoj išvažiavo frontai). Laike 
savo buvilmo Ekaterinburgc ad
mirolas peržiurėjo savo karei
vius ir priėmė atstovus nuo mu

Pasak bolševikų (belaisvių,

ir

su

Viatkos miestus.

Triuškįs sukilimus.

Nepaprasta komisija kovai 
kontr-revoliucija Viatkoje išpunktų).

Klausė Holandijos ministerio. leido sekamų paliepimų, pasira- 
Holandijos užrubežiinių reika- šylu komisaro Dzerginskii:

‘Sukilimai, kurie dabar įvyk-

WINNIPEG„ Man., geg. 20.
Gcneralis streikas tęsiasi jau 

penktą dieną ir nors miesto val
džia pradėjo dėti pastangas su
laužyti streiką, bei jai nevyksta. 
Miesto-valdžia išpradžių tikėjo-

kad kapitalistams tas visai ne-

miesto valdžia. Bet ir ji nieko 
nelaimėjo . Streikas tęsiasi la
bai tvarkiai, darbininkų vieny-

kam maisto ir pieno išvežioto- 
jai viešai iškabina savo unijos 
leidimus gabenimui maisto, 
mat žmonės tuosyk mato kas 
gabena ir streiklaužiai negali 
ne pasirodyti. Mayoras, o su 
juo ir Kanados premieras parei
kalavo kad tie leidimai butų nu
imti nuo vežimų. Bet streikie
riai neatkreipė į tų ęeikalavima 
atidos.

Du Kanados ministeriai, dar
bo )ir vidaus atvyksta į miestų

tais.

gelba streikalužių išleista laik
raštis Winnipeg Citizen, kuris 
skelbia “Kovų iki galo,” kad su
laužius streikieriu ir “holševi-
kų” viešpatavimų.

ORAS.

«

Apsiniaukę Įir šalta šiandie;

kordų, iškildamas 28,500 pėdų 
Žinoma, pasitobulinus aeronau 
tikai tie rekordai jau yra su 
mušti.

Sutupiant vandens vilnis .nuga
lino priekinę dalį ir motoro at
sparų, taip kad hydroplanas ne-

vandens. Taip jis išbuvo ant 
vandens, blaškomas vilnių, tris 
(ienas, kol savo spėkomis neat-

NAUJOS LENKTYNĖS PER 
ATLANTIKĄ. .

ST. JOIINS, N. F., geg. 20.
Anglų aviatorius Frederick P 
Baynham, kurio aeroplanas su 
lūžo pasikeliant į orą, dabai

sakė, kad jis vistiek bandys pa-

pirmUoju dkrisji Atlantikų ii 
laimėti $50,000 prizų.

kai taiso savo didelius aeropla 
mis skristi per Atlantikų.

aviatorius John Alcock su savi 
dideliu Vjmy bombų metimo 
aeroplanu, Jis irgi rengiasi skr’ 
sli per Atlantikų kada bus su
dėtas jo aeroplanas. Jis tikis: 
išskristi pire pirmos pilnos mė
nesienos — apie vidurį sekami 
mėnesio. Jo aeroplanas buvo 
pabuda volas bombarda vi mini 
Berlino ir jis tikisi net apveikti 
llandley-Page milžiniškus aero
planus.

Išrodo, kad bus naujos lenk
tynės skridimo be sustojimo pei 
Atlantikų, kadangi veik visų a- 
eroplanai kartu prisirengs kelio
nėn.

išraneuzų aviatoriai taipgi

Saulė teka 5:24 vai., leidžia- ką. Jie nieko nesako apart tik 
si 8:10 valandą. tiek, kad ir franeuzai kartais*

kelionėj neteko dviejų apatinių

Hydroplanas nusileidęs ant van-

iviatorių, sudaužytas, dabar nu
skendo juroje.

PAKĖLĖ ALGĄ, AUDĖJAMS.

Lawrenco streikas užsibaigė.

BOSTON, Mass., geg. 20. 
šiandie paskelbti! apie pakėlimų 
dgų daugiau kaip 1500.000 au-

Anglijoj ir kitose šiaurinėse vai
dijosi4. Alga pakeliama viduti
niškai 15 nuoš., kaip bovelnos, 
taip ir vilnų audinyčiose.

Skelbiama, kad dėlei pakėli
mo algos streikai Lawrence ir

(Lavvrence streikieriai reika
lavo 48 vai. darbo savaitės su

įkainių. budavotojų 
streikas.

PI1ILADELPHIA, Pa., geg. 
20. — 6,000 laivų budavotojų 
Harrrinian, Pa., ant Delaware

tui prieš susitaikymų apie jų rei
kalavimus.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
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Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

Svarbios

Prakalbos
Žinios nuo klesti karės kalinių I

Rengia P. P. D. U. 604 kp.
MILDOS SVETAINĖJE

Gegužio 21 d. 1919., 7:30 v. vak.
Inžanga 10 centu

Kalbės drg. A. E. VVoodruff iš 
Ne\v Yorko,, civiliškas inžinie
rius, pramoniečių laikraščio re
daktorius. pramdninio uniizmo 
žinovas ir teoretikas, buvęs il
gų laikų kalėjime. Taipgi kalbės

Užprašo Komitetas

Milda Teatras
VODEVILIUS IK PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
^nedėlyj. Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c
Prie šių kainu priskaitoma ir 

1 c ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 11-ra GATVĖS

Liberty Bondsus 
dal| IftntokčU, tx»nd*u« Ir wai 
savings stamps nuperka ui cash 
Kine! and Co., 740 W. Madison it., 
kampas st., kampas Halsted lt. 
Koom 232, 2ras augštas, virA Eamou* 
Clo’hinM store, atdara rakantis t* 
• vai. Nedčliomb nuo 10 iki 1

Gausite Didele Verte
SUČEDYSITE PINIGUS IR LAIKA

Pirkdami rakandus dabar iš musų, nes mes turime būtinai išparduoti pierpildytą šlaką: Div- 
nu, Stalų. Kamodų ir Krislų už pusiau nukirstotnsprekėm.s. Pirmiaus negu kur nors pirksite, ateikit 

pcrsilikryt musų’ tavoro, ir rasite, jog yra turintis didesnę vertę negu kur nors kitose krautuvėse.

b;i los
arba

Lova su valiniu inatrasu u* mink
štais dviejų colių storio juodai 
marginta arba žalia ir lt. 
nuo $31.00.

■ > : 1

Kai- 
$23.00

lodomi šėpa kietmedžio, padirb
ta drūtai su pagražintoms stik
linėms duriiųs. .Kainuoja $19.00, 
parsiduoda po ................  $11.85

Seklyčios stalai geltoni arba rau
svi mahagone, dailiausio darbo. 
Kainuoja po $26.00, parsiduo
da lik po ...........................  $17.50

! !

geltono aržuolo. dideliu rėmu, I eol. pločio su skūra aptraukti arba 
aptraukti. Kainavo $123 ir aukščiau, dabar parsiduoda $86 ir aukščiau 
išpuošti, 9 pėdų ir ‘ 12, didžio. Kainuoja po $46 ir aukščiau, parsi-

m mulskmc 
toms rožėms 

duoda po $32 ir aukščiais

KULIS FURNITŪRE HOUSE
A. KULIS Savininkas 

3224-3226 SOUTH HALSTED STREET,
Telefonas Drover 9757

(žiaioa International Labor

SUV. VALSTIJOS.

Detroitas verda straikais.

Detroit. — Už keturinsde-
I šimts
doleriu.” 1
n^ė elektros darbininkai, reika
laudami augštesnių algų ir

s valandų, keturiosdešimts yjeiiytosi' pramonėse, 
yra olMilsis, kurį prie- 8UVajtę 937 žmonės

norų patapti nariai šitos unijos, 
kuri nėra susivienijusi su Ame
rikos Darbo Federacija. Vidu- 
tiniai kas savaitė įstoja po dau
giau kaip 700 narių. Detroitas 
yni “vežimų miestas” ir šita 
vežimų darbininkų unija atvi
rai sako, kad ji rengiasi apram-

užreiškė

darini valandų.

tam reikalavimui. Elektrinių 
prietaisų išdirbėjai priešinasi 
jam ir laukiama visuotino strai 
ko pan elektros darbininkus.

neramumu. Dabar yra nuo 50 
iki 00 slraikų, o naujų atsiran
da kasdien. Ąiigšti samdai, 

maistams ir didėjantis nedar-

neran|iinio

tas, kuris apsireiškia visuose 
didžiuose pramonės centruose.

li corgn n iz uotų

Dailus vežimukai (bogės) gražiai 
išpintos su gražiais i£nuošimais 
vidus. Kainuoja $38.00, papsi 
duoda $26.00 ir po .... $17.00

LIETUVIU
“LIETUVIŲ VAKARAS” 4 

AUDITORIUM, 
Nedėlioję, BIRŽELIO 8 d., 

7:30 valandą vakare

Prasidės 9 vai. ryto.
SEIMO SESIJOS 

MORRISON KOTELYJE 
BIRŽELIO 9, 10 ir 11 d.

SEIMO BANKIETAS 
MORRISON KOTELYJE 

Utarninke, BIRŽELIO 10 d. 
8 valandą vakare.

Kas Norite LIETUVAI NEPRIGULMYBĖS, Lai Neapleidžia SEIMO
tai yru savaimųs masiniai išsi
reiškimai augančio nesiganėdi- 
nimo ne algomis ar valandomis, 
bet visa ekonomine sistema. 
Darbininkai Detroite metė dar
bų tani kad apėmus dirbtuves.

Vienas šiaudų, parodančių iš 
kur vėjas pučia, yra augimas 
“Suvienytų Amerikos automo
bilių, orlaivių ir vežimų,dirbė
jų” pramonės unijos, 
čios visus darbininkus

apiman- 
tose su-

Mooney’o Diena (liepos 1 d.) 
bus apvaikščiojamą Detroite vi
suotinu streiku, v Minia iš 
25.000, kuri dalyvavo Geguži
nės Dienos šventės apvaikščio- 

nai išsipildys. Solidarumo jau
smas sparčiai plečiasi Detroite,

mas, kad darbininkai gali paim

Dviračiai vežimukai (Sutkus) 
Susilankstančios j mažą, nešimui 
galima imt Į streetkarj Kainuo
ja po ................................... $7.50

CHICAGO, ILLINOIS.

BALIUS
r. ngia

Motery ir Vyry Apšvietus Dr-etė 
No. 1.

GEGUŽIO MAY 24ta dienų 1919 
J. 0B110D0VIC0 SVETAINĖJ, 

5801 W. 63rdSt. Clenring, 111.

Muzikantai bus dargi iš Pary
žiaus. Kviečiame visus, senus 
ir jaunus j musų linksmų balių.

/ Kviečia KOMITETAS.

NAUJIENOS Chicago, III

rengę susivienyti.

ITALIJA.
Gelžkelių darbininkai stato ra

dikalius reikalavimus.

(relžkelių Darbi-Rymas. - 
nin kų smile 
rėjo savo devintų konvencijų 
Turine. Priimta radikaliausios 
rezoliucijos taip ekonominiame, 
taip politiniame lauke. Valdžia, 
kuri vaido gelžkelius, sutinka 
duoti astuonių valandų dienų vi
siems, išskiriant traukinių dar
bininkus, bet sindikatas reika
lauja, kad astuonių valandų 
dienia butų duota visiems, kurie 
turi susiriši mins su gelžkeliais. 
Nutaria pavesti visuotinam n,i- 
balsavimui klausimų susidėji
mo su Visuotina Darbo Federa
cija (Conl'ederazionc Generalc

Daug sunkumo jaučiama vi
soj šalyj dėl pragyvenimo bran- 

džiagos trukumo ir nedarbo. Y- 
ra jaučiama, kad valdžia uoga- 

kurių ji pati nepagamina. Bai
mė didelių mokėsiu baido da li

Minios spiečiasi' prie Socialis
tų Partijos. Visoj šalyj dideles 
pa rodos daroma . ir milžiniški 
susirinkimai laikoma, kad prisi- 
vei tus padaryti pilnų demobili
zacijų ir pilnų amnestijų duoti

Seplintadienyj, bal. 13 d. bu
vo riaušes Milane. Jos atsitiko 
dėl policijos stokos. Po to per 
dvi dieni visuotinas 21 valandų 
protesto striukas buvo sustab-

landų visuotinasis streikas buvo 
: pasekmingas Ryme bal. 10 d.
kaipo protestas prie valdžias, 
uždraudusias parodų ir vieša su

RUSIJA.

švietimo reformos pas bolševi
kus.

Paryžius. — Nežiūrint nera
mumo ūpo Rusijoje ir nežiūrint 
atskyrimo los šalies nuo likti-.. . . . Astos pasaulio dalies, bolševikai 
su nenuilstančia energija varo 
toliau švietimo organizavimo 
(laibų. Šitoje dirvoje jie nuvei
kė stebuklus.

Privatinių mokyklų ir kole
gijų viršininkai beveik visur 
smarkiai priešinosi 
kams. Kaipo buržuazijt ; daiis, 
jie darė kų lik galėjo, kad lik

ai

jos švietimo vyriausybes ryžosi 
permainyti įsteigtų mokyklų 
tvarkų ir sutverti naujas moky
klas, kuriom|s leidžiama turėti 
kuoplačiausis pasirinkimas kar

mas. Mokytojų sovietas veda 
visus mokyklos, arba vietos mo
kytų sistemos reikalus. Kas me
las mokytojai pasirenka direk
torių, instruktorius ir kilus as
menis, ant kurių dedama admi
nistracine atsakomybė. Tokiu 

kas paliemp mokyklų mokyto
jams.

užžiuri mokslo kursų pri rengi
mo. Jie mielai priima kritikų 

pv. -yrinas, kurios

nimui. Visų labiausiai jie yra pa
tįs ant savęs ponais nustatyme 
švietinrfo pakraipos. Tas sutei
kia nauja gyvumų švietimo sis
temai ir priduoda naujo entuzia
zmo mokytojams.

PLENUOJA DIDŽIAUSIĄ 
TEATRĄ.

Chicago netrukus turės di-

vės pusėj per, 200 pėdų nuo 03 
gatvės į pietus. Namas bus pa
statytas vien tik teatro tikslams, 
sutalpins beveik 5,500 žmonių 
ir bus didesnis kaip Hippodro- 

mucl Katz ir A be J. Balaban už 
$1,000,000.

Sutartis v ra daroma su kruta-
v I

dymo viela viduriniuose vaka
ruose. Teatras bus pastatytas 
panašiai franeuzų architektūrai 
su žaidžiamais kambariais vai- 

lerims.

jos kambario. Scena bus vidu
tinio dramatinio teatro scenos 
didumo ir busiųs užlaikomas 
piešėjas, kuris nupieš kiekviena 
nurodoma neveiksią. Muzika 

dešimtimis muzikų ir choro, 
kuris busiąs suorganizuotas.

kompanijai; kasimas prasidės 
už šešių savaičių ir teatras bu
siąs tinkamas užimti ateinantį 

bolševi- balandžio mėnesį.

tęs,

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA

nupirksi labai gražų $200.00 vertžs 
1‘honngrafų. pasilikusi sankrovo
je, šilu mašina beveik nauja, prie 

jos randasi rinkinys 
24 rekordų ir dei
mantinė alntn veltui. 
Mes tai|>K> tin ime ke- 
Jctz augštos klesos 

phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytą kainą 
už tai kad mes turime 

pratuštinti vietą.
Mes taipgi turime 
$650 pluyer piano, 
garantuotą 10 metų 
ir vartotą tik 8 savai-

ktirj mes parduosime už $325. 
GYVENATE UŽMIESTY.!, MES 

PRISIUSIME C. O. J). LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNČIAMI-: Už DYKA.
WESTERN FURN1TURK STORAGE 
2810 W. IlarriMon St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto ilci 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

Sereda, Gegužės 21 d., 1919

NEPRIGULMYBE
LIETUVOJE

Naujieniečiai Tėmykite

Naujienų Piknikas
atsibus

Birželio-June 8-tų dienų, 1919
CHERNAUSKO DARŽE — Lyons, III.

Piknike dalyvaus visi Chicagos pirmeiviški cho
rai ir kalbės gabiausi kalbėtojai. Turėsite proga ge
rai ir gražiai pasilinksminti.

Kviečia visus KOMITETAS.

Pasarga:— Važiuokite iš visų dalių miesto iki 22-tros gatvės; 
22-ros karais iki 48 Avė. Iš ten Lyons karais 

iki daržui.
Automobiliais*_ 80,a*s k<lh«s važiuoti 22ra iki Oak Purk

Blvd. Pasisukite i žiemius, važiuokite iki 
12-tai; 12-ta iki Forest Park; sukitės po kairiai j pietus iki Lyons.

STAR &GARTER
MADISON PRIE HALSTED STREET 

— BURLESQUE —
“THE BOSTONIANS” K.adien da syk 2:1S-«:U 

su Frank Finney 25e. iki 76c.
Mole’i.s Ir merginos gali lankytis kasdieną..

L, H B E K T Y BONUS
Atneškite arba atsiųskite | 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Kctvergais ir 
Suimtomis 0-4). • » • .

Šitai Kur
Šaltinis, lai Salulc Stomick Hit

leris, jis mane išgelbėjo nuo nesvei
katos, per ilgą laiką mane kankino 
nesmagumas, nevirtnimas vidurių ir 
dispepsijos, negalėdavau valgyti, 
taipgi ir tas suvalgytas mai
stas neidavo ant naudos. Skaudė
davo galvą, pilvą, šomis ir strėnas, 
ištindavo rankos ir kojos ; žodžiu 
sakant visas suvargęs būdavau, vi
sada miegas imdavo, o atsigulus ne
galėdavau atsilsėti.

Kaip lik tą garbingą Salote Bit 
terį pradėjau naudoti j trumpą lai
ką palikau laimingas, viduriai dir
ba laba gerai, paliko smagu ir leng
va, muskulai išaugo stori ir kieti. 
Dabar aš jaučiuos laimingai ir ve
liju visiems, katrie norit būti tvir
ti ir laimingi, lai naudokit Salote 
Stomick Hitleris Kainą $'1.50 

bonką, jo gali gauti aptiekose 
geresniuose sabiniuose, o jeigu 
neturi, tainrikalaukile tiesiai iš 
lute Manul’actur Co.

P. BALTRANAS, 
616 W 31st SI., Chicago, 

Tel. Boulevard 7351

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Avė.
Vai. 9—H a. m. 5—6 p. m. 
Nedaliomis 10—12 a. m.

Phone Drover 7042 
Cicero office 

4817 W. 14th St.
Vai. 1—4 p. m. Ned. pagal sut 

Phone Cicero 39 
Rezidencija 3336 W. 66th St.

Phone Prospect 8585

Pramogai ir laiko praleidi 
niui įsigykite naujų

SAPNININKĄ 
kurs “išguldo visokius sap
nus, koly tik žmonėms pri
sisapnuoti gali.”
Kaina su apdarais $1.00,

N A U J I E N O S
1739 So. Halsted Street

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENAS”

J. G. SACKHE1M & CO 
1335 m;lwąukee avė. 
tgųp. Paulina ir Wood Stot.

Sveikatos

117.

en

III.

Rūgšti Smetona
Mes dabar gatavi esame 

parūpinti pirklyba iš musų 
naujos, moderniškos ir sani
tariškos pieninės. Su musų 
tirštu, riebiu

Rūgščios Smetonos 
Produktai

Su arba be sviesto riebumų, už 
labai pigias kainas. Padaryta 

kasdien švieži. Ateikite arba tc- 
Icf oliuokite.

Lawndale 255.
GUD FUD DAIRY PRODUCT 

CO
2721 W. 12th St Chicago.

Dr. M T. STRIKOLIS 
Lietuvis 

Gydytoja* ir Chirurgai
17S7 W. 47 St Chicago, I1L 

Ofiso Tek BouJevard ltt 
Bez Tel Seeley 420
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Bell ^JĮjk H System

* “Kalbėkite iki pat galo ir sustokite
kuomet užbaigiate kalbą”.

Telefono naudotojai, ypatingai tie, ku
rie kalbasi, gali pagelbėti pagerinti 
savo patarnavimu ir visų kitų varto
tojų telefono praktišku kalbos su
trumpinimu. Trumpi, aiškus saki
niai, kurie išaiškina visą mintį, pa
lengvina jūsų pasikalbėjimą per te
lefoną ir paliuosuoja liniją kitiems 
naudotojams.

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

Diskusijos.

Gegužes 11 dieną LSS. 7-ta 
kuopa surengė viešas diskusijas 
įtina: “Ar privalu socialistams 
skleisti laisvamanybę pirma ne
gu socializmą?“ Diskusijos bu
vo ylių interesingos. Kiekviena 
besiginei jauti pusė stengėsi pri- 
parodyt savo tvirtinimu teisin
gumą ir lt. Pagalios kalbėjo 
lik-ką sugrįžęs lietuvis karinin
kas, d. Baltrūnas. Daug nauja 
ir teisinga pasakė.

Dg. Baltrūnas pirma buvo, 
vietines kuopos narys. Keikia 
manyti, kad jisai ir vėl sugris i 
ją ir veiks kartu su savo buvu
siais ir esančiais dfaugais.

— Bolševikas.

ROSELAND-CHICAGO, ILL.

IšdirbejŲ Išpardavimas
Pradedant Gegužio 22-rą dieną

Į 30 Extra S &H. STEMPŲ DYKAI |

Perkant už dolerį arba daugiau laike šio 
išpardavimo . į

Iškirpkite Šį Apgarsinimą
Be vertės po Gegužio 31-mos

The People’s Store
GATELY BROS SAVININKAI 

J1201-3-5-7 Michigan Avė.
ROSELANI), ILL-

i ■■■ ■ ............-................................    — ■ ....................

ŠTAI ŠVELNUS LIUOSUOTOJAS DEL SENESNIU 
ŽMONIŲ

Kasdieninis Ijuosas viduriu judėjimas pasidaro svarbia problema 
kada jus žengiate iš viduramžio i senatvę ir kada nebegalima perdaug 
atsidėti ant pačios gamtos. Pasidaro reikalas dirbtinės pagelbos vidu
riams. * ,

Kuodidesnjs buvo stiprumas, kaip tą greit seni žmonės patyria, tuo 
didesnis paskui būna vidurių susitraukimas ir todėl išmintingi tikslai 
vengia sūraus vandens ir kitų aštrių Ijuosuotojų. Daugelis patyrė nau
dų pilno pasitikėjimo švelniam, bet tikram veikimui kombinacijos pa
prastų liuosuojančių žolių, po vardu Laxcarin Tablets.

Jos pagimdo malonų judėjimų ant tiek natūraliu ir liuosu, ant kiek 
gali jj padaryti augštas aptiekoi ystčs sugabumas,/Tūkstančiai jas varto
ja reguliariai mažomis dozginis ir užlaiko save puikioj sveikatoj, gera
me upe ir liuosajs muo vidurių užkietėjimo. z"

Neparsiduoda aptiekose. Kaina kaip buvo visuomet; nežiūrint iš 
priežasties karės padidėjimų labaratorijos kaštų, paaukaudami pelnų ir 
padengdami karės taksus, mes palaikėme kainą, kokią šis šeimyninis 
liuosuotojas ir pirmiau parsidavinėjo.

Užsisakyk šiandie — nelauk. LAXCARIN tobulas valytojas 
Tikras kaip laikrodis

Nepriimk pamėgdžiojimų — jie gali užkenkti jums.

Jeigu jus kankino užkietėjimas, pilvo keblumas, dispepsija, rūgimas 
pilve, guzo išpūtimas, nevirškinimas, galvos skaudėjimas, per gana il
gą laiką. Tai geriau užsisakykitetpilną gydymą iš šešių dėžučių, kas 
kaštuoja tik penkis dolerius, arba rašyk užsisakydamas vieną dėžutę ir 
rytoj busi kitu žmogumi. Atmink, kad Laxcariną parsiduoda vien tik 
Laxcarin Products Co., Dėpt. L. — 2, Pittsburgh, Pa. Bus pasiųsta gavus 
pinigus, money orderi ar krasos ženklelius.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 
Tel. Kedzie 8902.

3514-16 W. 12th ST.
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

PIRMA NEGU PIRKSI. GAUK MUSŲ KAINAS
ant Durą. Lentą. Rėmą Ir Stogam* Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojlmui atuby išvidaua, po $1.40 ui gal.
CARR BROS WRECKING CO.

MU-J0S9 A. Halated 8L. Chicage, II!.

Darbininką judėjimas.
Pradedant gegužės pirma die

na čia išėjo streiką n veik visu 
geležies liejyklu-fandriij darbi
ninkai. Ir vis dar organizuojasi 
ir stengiasi ištraukti visų liejy
klų darbiniskus. Darbininkai 
reikalauja 41 valandų savaitės 
ir padidinimo algos nuo 10 
nuoš. ir daugiau. Streiką palai
ko nuridenu unija. Ponai sam
dytojai nusipirko-pasisamdė 
gaujas mušeikų ir jų pagalba 
tikisi sulaužyti darbininkų vie
nybę. Bet streikuojantįs darbi
ninkai nė nemano nusileisti, ir 
reikia drūčiai paabejoti ar po
nams pavyks atsiekti savo tiks
lo. Veikiausia, kad jie turės 
“susiprasti“ ir išpildyt darbinin
ku reikalavimus.

— Darbininkas.

Kaip (’hieagos Liejyklų Darbi
ninkai Balsavo Visuotino Strei

ko Klausimu.
Gegužės 15 dieną buvo prane

šta, kad visi liejyklų darbinin- 
•kai eitų balsuoti visuotino strei- c

ko klausimu. Vakare, geg. 15. 
susirinko apie 150 darbininkų. 
Visi laukiami', kada prasidės 
balsavimas. Praėjo ilgos valan
dos, ir nieko nesulaukiame. Su
sti inkusieji, išėję iš kantrybės, 
pradėjo skirslyties. Pasiliko 
visai mlažas skaičius dar lau
kiančių. Apie 11 valandą ga
baus vadovai teikėsi paaiškinti, 
kad, girdi, dabar balsuosime už 
'lamo Mooney paliuosavimą 
ir padalina visiems balsavimo 
korteles. Kadangi daugelis neus- 
prato, kaip ant tų kortelių bal
suoti, lai vienas atsistojęs prašo 
paaiškinimo. Bet pirmininkas 
luojaus sudraudė, liepė tylėt. 
Gjrdi, turit korteles, iii balsuo
kite! Taip ir balsuojame ant 
nuomones. Kortelės surenka
mos, balsai suskaitoma. Pasek
mės: už visuotiną streiką 150, 
prieš — 89 balsai.

Matai? Aš sakiau, kad taip 
bus! —juokiasi vadai į kits kitą 
žvalgydamies, kad darbininkus 
snvylė. Mat, norint nubalsuoti 
streiką, reikia gaut balsu, tris 
prieš vieną. O čia tokios propor
cijos toli nebuvo.

Mat, musų unijų vadai, k a la 
nori gaut džiabo, lai jie dar ke
liomis savaitėmis prieš rinl i- 
mns ima jau aiškinti darbinin
kams, kaip jie turi balsuoti, kad 
išrinkus “geriausius“ sau vado
vus -— džiabų jieškotojus; o ka
da dalykas eina apie paliuosavi
mą Mooney, Dėbso ir kilų poli
tinių kalinių, tada nereikia nė 
jokių paaiškinimų: žinokis, s i- 
ko, ir jei klaidingai balsuosi, tuo 
geriau.. . .Iii* prieš lai dar agil i- 
vo, kad darbininkai balsuoti’ 
prieš.

Mes, darbininkai, turime betgi 
stot už visuotina streiką, kad iš- c. C ’
reikalavus paliuosavimo politi
nių kalinių. Tas visuotinas pro
testo streikas yra no vien už 
Mooney, Dcbsą ir kitus, bet ir 
už mus pačius. — Valukas.

< 1 ■ •* — • ■■-'Ūmiair—
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ROCHESTER, N. Y.

Lighthouse Cleanser
Veiklus - Ekonomiškas

LIGHTHOUSE nuveikia tokį pat darbą kaip kad brangiausias valytojas, taip pat 
gerai ir lengvai; ir yra taip pat tinkamas visokiu budu.

Jos prieinama kaina yra didelis nuostabumas daugeliui šeimininkių, kurios patyrę, 
jog daugelis valytojų žemos kainos yra taipgi žemos rūšies.

UŽSISAKYK nuo savo pardavėjo šiandien.

um
’■ Ub.<w> <.

CLEANSER

, LlGHTENS 
House-work

LIGHTHOUSE CLEANSER visai tinka 
šveitimui, trynimui, valymui, desinfektavi- 
mui.

Ofiso Tel. Yards 2544
Residen. Tel. Boulevard 5G02

JohnW. Sarpalius.M.D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso valandos 
10:30 ryta iki 12 dieną;

2 po pietų iki 4 vai.;
7 iki 9 vai. vakare.

Nedaliomis neprimama

3252 So. Halsted St.. Chicago, III.

MAGINKITE JI ANT MEDŽIO, marmuro, 
plytĮų^stiklo, virtuvės indų ir t. p.

JIS PALIUOSUOJA TUO J AUS, pasiekia 
kiekvieną kampelį, neėda rankų ir nedras
ko daikto valomo.

BLEKINĖSE LIGHTHOUSE CLEANSE- 
RIO prisiduos jums labai ir užteks ant ilgo 
laiko.

AS, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjes pilvelis buvo Disnen 

uja, nevirinimas pilvelio, nuslabrtėjimas. Kraujo, inkstų, Nervą ir 
abelnas spėkų n (įstojimas viso kūno, ir buvąu nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekui negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Sulutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
ninėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Heu 
mutizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimą* 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa 
vaite po buteli Saiutaras, Bitteria. ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1900 sykių dėkuoju Saiutaras mylistų ge 
'aUejislei ik hnuu visiem savo draugam ir pažįstamiem si tokiais 
UAiiuimats pai^riu uuoširužai kreipties pre Saiutaras:

A L U T A R JCS * * ------
CHEMICAL INSTtTUTIONJ BaJtrenas. Prot.

1707 So. Halated St„ Telephone Canal 6417 Chicago, 111.

D r. A. Montvid
> CHICAGO

GYDYTOJAS llt CHIRURGAS
25 E. Washington St., Marahall Ficld Annex, 18 flioras, Suite 1827
Phone Central 3362. Valandos: 10 iki 12 ryto

1739 So. Halsted St. Phone Canal 4626
Valandos: 6 iki <S vakare 

Rezidencijos telefonas West 6126

Hoffman Mokykla
Mes mokiname skąityli, rašyti ir kalbėti ANGLIŠKAI į gali

mai trumpą laikų. Mes taipgi prirengsime jus j kolegijų ir uni
versitetą. Ateikite ir pasikalbėkite su musų lietuviais mokiniais, 
kurie papasakos jums apie musų devynių metų pasisekimą. 
Musų mokytojai draugiški, pažyngųs ir prityrę.

1537 Nortli Bobey S^eet, Arti Mihvaukce Avenue

ROSELANI)—C H1CAGO, ILL. 
PRANEŠIMAS

Dr. M. D. YAMPOLSKY
kuris per du melu buvo gydytoju, chirurgu ir akių gydytoju dėl 
Suvienytų Valstijų Valdžios. Dabar apsigyveno prie

10821 So. Michigan Avė.
Telephone Pulman 452.

užimdamas vieta Dr. A. II.
Lirchultz, Priėmimo valandos dienomis

jo pasekmingos praktikos per |r naktimis,
a.štuonioliką metu.

DR. DONOHOE, Specialistas
Vėliausios Europiejiškos ir kitos 

metodos.
Jei jus turite kokią vidurių ligą, kepenų, 

kraujo arba žarnų; snuogus ant skuros. se
nas žaizdas, nustojimą STIPRUMO arba a- 
petito, kokį gėlimą arba skaudėjimą arba 
kokią užsisenėjiisią ligą, kurios jums neiš
gydė,, ATEIKITE PAS MANE.

Duodu patarimus ir išegzaminuoju.
C. T. DONOHOE, M. D.

36 Wset Randolph St., kampas Dearborn. 
Valandos: 9 ryto iki 8 vai. vakare. Nedalio

mis 10 ryto iki 1 vai. dieną.

DR. G. M.GLASER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas Ir Ofisas 

l'OH Morgan 8L, kerti et.
Chicago, III

SPECIALISTAS 
Moteriškų ir Vyriškų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
oEISO VALANDOS-

Nuo 9—10 ryto, nuo 12-—2 po 
pietų ir nuo 6—8 vakare, Ne

daliomis nuo 9—2 popiet 
i»l«*phon* Vards M7

Z--------------------------------------------------- >
į Ofiso valandos: Kiekvienas vaka
ras, Suimtomis po pietų ir Neda

liomis nuo 10 iki 6.

Dr. Joseph Ziff
AKIU SPECIALISTAS

3149 So. Morgan St., Chicago 
Dr. Glaser’io Ofisas.

Telefonas Boulevard 4790

f ’

Dr. G. F. Yates
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Praneša apie atidarymą savo 

naujo ofiso prie
—4722 So. Ashland Avė.

CHICAGO, ILL.
' - -

Telephone Pulhnan 452.
Dr.M.D. YAMPOLSKY 
Pasitarimo valandos 10 iki 12 
2 iki 5 ir 6:30 iki 8 vakare.
10821 So. Michigan Avė.

ROSELAND-CHICAGO, ILL.

PARSIDUODA
Seni Laikraščiai

Gražiai sulankstyti
ir surišti.

Po 1c. svaras
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street, Chicago

Ar Jus turite nesveikas a- 
kis, arba galvos sopėjimą?

Jeigu taip a- 
teikite pas Dr.

A. M. SMAR- 
k GON, Optome- 
tristą, kuris 
per daug metų 
buvo L. Klein

Dept. Sankrovoje, dabar apsigy
veno prie 1401 So. Halsted St., 
kur jis gali išegzaminuoti jūsų 
akis su didžiausiai galimu atsar
gumu ir mažiausiu įkyrumu. O- 
fiso vai. kasdien nuo 12:30 iki 
6:30 po pietų. Pėtn. ir Nedėl. nuo 
9 ryto iki 12:30 dieną. Subat. nuo 
12:30 dieną iki 9 vai. vak. Bes. o- 
fisas prie 3341 W. IGth St. dėl va
karų ir nedėk pagal sutartį. Tel. 
Didysis ofisas Canal 222. Res. 

ckwell 6112.

Telephone Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS: 9—12 ryto
2—9 vakaro

3303 S Morgan St, Chicago, III

VyriškijDrapanij Barbenai
Nauji neatimti, daryli ant užsa

kymo siutai ir overkotai, verti nuo 
$30 iki $50 dabar parsiduoda po 
$15 $35 siutai ir overkotai, nuo 
$$15 ir 25 dolerius

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių,

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over 
kotai, vertės nuo $25 iki $85 dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1,50 i- 
ki $1.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki 7 dolerių

Atdara kasdien, nedaliomis ir va
karais

S, GORDON
• Ro Haluted St Chlratrn. III

Pranešimas
NAUJIENŲ 5 metų sukak

tuvių paveikslai parduodama 
Katjienų ofise — 1739 So. 

Halsted St., arba pas fotog
rafą STANKŪNĄ.

3315 So. Halsted St.
Didumas 12 X 20 

Kaina $1.00

SVEIKATA 
arba tiesus ir trumpas 

kelias į sveikatą.
Sveikata turi kelis šimtus 

paveikslų apie žmogaus kūno 
sudėjimą. Aprašoma įvairiausi 
apsireiškimai žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip 
žmogui apsisaugoti nuo viso
kių ligų. Tokios knygos lietu
viu kalboj dar nebuvo. Turi 
339 pusi. Drūtuose audeklo ap
daruose kaštuoja tik $2.00 su 
prisiuntiinu.

Užsisakydami ir pinigus sių
sdami rašykite šiuo adresu:

“Naujienos**, 
1739 S. Halsted st, Chicago, HL
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vauti tautininkų šaukiamam 
seime, ir jie turi tiesos, nes sei
mų šaukia asmens, o ne organi-

girias ir patapti pati savo kraš-

Telephone Canal 1B0*

Naujienos eina kasdiena, iiskiriant 
nedčldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicafo, 
111. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chkagoje — pačta:

Metrus........................... .........
Pusei meto............................
Trims mėnesiams ............ .
Dviem mėnesiam ................
Vienam mėnesiui ..............

Chicagoje — per neiiotojas:
Viena kopija ...............  ..02
Savaitei ............................... .. 12
Mėnesiui ..................................... 10

Suvienytose Valstijose, ne Olcagoj, 
paltu:

Metms........................................<5.00
Ihisei meto .............................. 8.00
Trims mėnesiams .....................1.65
Dviem mėnesiam .................. 1.25
Vienam mėnesiui...................... 85

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

tf.00
3.50
1.85
1.45

. 75

JIEšKO VIENYBĖS, BėT 
BIJO JOS VIEŠUMO.

rą rašo:

štai puošiami išsireiškimais: 
°Tautininkai su klerikalais”, 
“Klerikalai su tautininkais“. 
Soc. lai rašo norėdami pasi-

t u vos liaudies politiškų ir ma
terialiu pagerinimu ir nore

didžiuma Am. liet. socialistų 
yra loki pat Lietuvos žmonių!

adai. Taigi šiame h t vėjuje 
aug daugiau logikos butų 
pavartojus išsireiškimus: 
‘Klerikalai su socialistais,“

Klerikalai primeta tauti
ninkams laisvamanybę ir dėl 
to juos tfu socialistais “poruo-

Kaip didžiūnui socialistų 

ir klerikalai lietuvystę

tikru lietuviu tautininku de- ± c c

mokratų (sandu riedi ų) prin-

li<tuviu liaud.icN labui .stovi 
4r

daug augščiau maskuotu lie-
4-

‘‘atskaluniškumu nuo

ir susidvyniuoja lietuviški so
cialistai su klerikalais. Jie ir 
visuomeniniame veikime dėl

liu karta savo atskalūnišku- C c

mų labjatt saugoja, negu. Lie
tuvos reikalus.”.

jie^ko vienybės su klerikalais 
“bendro darbo“ varyme ir jie 
gana tankiai į tų vienybę sueina, 
todėl rugol už poravimų tų dvie
jų siiovių; nėra ko. Juk ir dabar 
ir klerikalai ir tautininkai turi 
obalsį neprigulmingos Lietuvos, 
abi papliji pripažįsta Lietuvos

abi skelbia kova tiems patiems 
Irtpešanus, abi organizuoju ar
mijų Lietuvos “gjhimiui”, abi 

turi bendrus komitetus Wa- 
shingtone ir bendrai siunčia at-

tiji bei sriovi

ir vietos viskų išskaitliuot. Lie
tuvių Dienos klausime klerika-

o socialistus net trukdė vieto
mis. Brooklyno Visuotinojo Lie
tuvių Suvažiavimo, kuriame ir 
socialistai buvo, abi sriovi sulau
žė. Viename seime, kur lik tau
tininkai ir klerikalai dalyvavo, 
pirmieji net iMitcrius padėjo kal
bėt antriemsiems. Tik šiuomi

redakcija sako, kad “klerikalai 
primeta tautininkams laisvama- 
nybę ir dėl to juos su socialis*- 
tais “poruoja”. Tik dvi to, o jei
gu klerikalai žinotų, kad taiiti-

dėt poteriauti, tuomet skirtim 
gumai bedi žymesnieji — iš

kų.

Sandara duoda tautininkams 
smūgi, sakydama, kad liet, so-

Lietuvos žmonių laisvės priešai,

veikia su jais išvien Lietuvos 
reikaluose? Socialistai žino, kad

priešai, todėl ir nesideda su jais.
Rercikalingai daromas ir prie

kaištas, buk socialistai, kaip ir 
klerikalai naudoja lietuvystę 
kaipo įrankį savo bizniesiems 
tikslams. Liet, socialistai niekad 
lietuvystės nenaudoja — jie yra 
internacionalistai, o ne nacio
nalistai, kokiais yra musų tauti
ninkai: jie vra darbo žmonių

stipriai rungčiosis. Ir ta jų, 
kuri pirma pasigriebs biznį pir
mais metais, veikiausia užval
dys sau rinkas ir daugeliui se
kamų metų.

Norėdamas arčiau pasižinli,

ri sovietų Rusija, aš atsilankiau 
pas Krasinų. Jis yra užsienio

rikos ekspertų — žmonių, ku
rie gali darbo padaryti. Ji reika
linga inžinierių, mechanikų, su
manių biznio vedėjų, pijonierių. 
Ji visų pirmiausiai nori būt so
tina, apsitaisius, gerai pasilai
kanti, ir ji gerai užmokės Ame

rikai, jeigu ji padės jai to at
siekti.

gumaBtų aplamai “kairieji” nė 
klausyti nenori. Kas dar blo
giau, JhuI ir pirmininkas tyčia 
stengėsi neduoti tiems drau

gužė.s 17 ir 18 dienomis, 1919, 
Chicagoj, jiaskelbiame šitų už- 
rciškimų apskričio delegatų, ko
mitetui, mlisų skyriams [kuo- 

gams balso, kad jie galėtų savo Į ponis] ir visiems partijos na
riams, kad parodžius priežastį, 
dėl ko mes apleidome konven
ciją rytmetiniame gegužės 18 d.

jau valstybes kelių ir komuni
kacijos komisaras ir pirniinin- 
kas ekstraordinarės komisijos 
Raudonųjų armija aprūpinti.

Štai kų Krasinas sako:
‘*J{aip lik santykiai bus at- 

steigti, Amerikos kapitalas ir

omų Rusijoj. Mums reikia labai 
daug daiktų pirkti, tatai Ameri
kos kapitalams investuoti bus 
plačios dirvos. Mesgi duosime 
pilniausių garantijų, kad už vi-(

simi. “Biznio pasaulis šiandie 
regis, nelabai teišsitiki Rusija

jęs žinoti, kad jus užmokėsite 
už perkamus daiktus, vadinas, 
kad ųuotas jums kreditas bus

Mes turime pakankamai me

kurios patenkins kiekviena biz
nio žmogų,” atsakė Krasinas. 
“Mes duosime gamtos turtų šal

žmonių reikalus ir kuri vadovu u | tinių koncesijų ir daugiau negu 
jasi tam tikru mokslu, vedan
čiu prie įvykinimo tvarkos, ku-

piasi labiausiai tautininkai ir

reikia užtikrinimų kiekvienam 
bizniui, kuris tik norės rizikuo
ti. Kai tik taika bus įvykinta, 
ims duosime didciiausių užša-

Partijos žinios.
COOK APSKRIČIO SOC. 

PARTIJOS KONVP^NCIJA.

Gegužes 17 ir 18 įvykusi lau
kiamoji Cook Apskričio sociali
stų partijos konvencija davė ne
kokių išgalių — toli ne tokių, 
kokių tikėtasi. Daugelis delc-

jau pirmame jos posedyj, suba- 
los vakare: subatoj delegatų bu

šimtai, o ant rytojaus, nedėlioj, 
besusirinko tik apie penketas

Subatos posedyj nieko beveik 
nenukirta, nes be išrinkimo pre
zidiumo, visas laikas — iki pir
mos valandos nakties — pralei
sta ginčams dėl konvencijos 
programų nustatymo, bet ir tai

mestas.

iškarto
ų po

biznieriai, ro<k), Ikad tautinin- 
kiškujnas turbūt labiausiai yra 
reikalingas bizniui.

True translation filod with the post- 
niaster at (’hieago, III. May 21, 1919 
cs rcųuircd by the act of Oct. 6,1917

Rusija ir biznio 
pasaulis.

(Copyright 1919, by, the Tribūne Co.)

lijona dolerių. Kas pirmutinis

galcfcsprislalyti tų prekių ir kas 
galės duot kreditą?

Keletą menesių at

smių, bet šiandie sovietų Rusi
ja visai rimtai protauja apie 
ekonominius ir komercinius 
dalykus. Jai reikia tuksiančių 
pnkių vagonų, šimtų tuksian
čių tonų šėnių geležinkeliams, 
mašinų fabrikams, mašinų ka
sykloms, milijonus dolerių ver
tės ūkio mašinų, nesuskaitomos

siu daiktu
4- 4

Rusija nori pati ant savo ko
jų alsitoli. Ji nebenori, kad Vo
kietija ir paskui galėtų jų smau 
gti komerciškai. Ji daug la
biau norėtų turėti pirklybos ry
šių su Amerika, negu su kuria
mi rs kita šalimai.

Tasai faktas, kad Amerikos 
užsienio biznis niekados nevei
kė išvien su Amerikos politinė
mis įtekmėmis, Rusijos lyde-

niu dalykai su tolimąją Ameri

Vokietija užsienio pirklyboj 
negalės jokiu bildu konkuruoti 
per metus laiko.

kurencijų urnai. Ji turi daug

Kad taika įvyks ir komercijos

sidės didelių besivaržymų dėl 
Rusijos rinkų. Vokietija, dėl 

.blogo dalykų padėjimo namie,

Rusijai reikia bent vieniems

dabar turi kai-ko eksportui, 
pav., linų, kailių, o ypatingai 
medžių, bet dėl suirusios koniu-

tyli į porins, kad išgabenus už
sienin. .Vėliau, kada šalis įeis į

sportas odos, šerių, vilnų, kana-

Ekonomiškai, dabar Rusijos

bai sunaikinta ekonomiškai. 
Kiekviena mašina, kiekvienas 
žmogus buvo pavartota karės 
dalykams. Normalis gyveni-

reikalingiausių mašinų — bent 
kariniams fakrikams veikti — 
buvo sulaikyta nuo importa-
vimo. Užstojus g 
valdymui, visa kai 
Prasidėjo visuotina 
zacija. Šimtai fabrikų reikėjo 
noroms-nenoroms uždaryti, dil
io, kad nebebuvo nė žalių me
džiagų, nė kuro, nė šiaip pajie-

lio Išcv i ku I 
susmuko.

šiandie Rusija žavi naujo ko
mercinio atbudimo prospektai. 
Toki žmones kaip Krasinas, 
kurs dirba aštuoniolikų valandų 
dienoje, kad ištraukus Rusiją iš 
klampynių, nebesirūpina per-

tik randasi žmogus, kurs gali 
padėti jiems geležinkelius tvar
kyti ar pagamini kų-nors dėvėti, 
ar šiaip kų-nors gera šaliai pa
daryti, jis priimama atviromis 
rankomis ir statomas didelėn ir 
atsakomingon vieton. Jie dabar 
nori statytojų, o nebe griovėjų, 
nes jie žino, kad kitaip negalės 
išsilaikyti.

Nereikia būt pranašu, kad pa
regėjus atbundančios Rusijos 
vaizdą — susirūpinusios patap
ti didžia ir stipria, bet ir socia
listine šalimi. Visų savo energi
jų, kuri iki šiol buvo leidžiama 
karei ir kovui, ji nori dabar su
vartoti industrijai ir šalies pakė
limui. Ji nori atidaryti di
džiuosius ir neišnaudotus šalies 
turtų šaltinius, atverti rudos ir 
anglies laukus, nutiesti žvilgan
čių geležinkelių linijas per ne-

siūlytas programas, kuris išda
lins buvo priimtas subatoj, o 
išilalics nedėlios rylų. Daugiau 
kaip pustrečios valandos ėjo

reikalavo, kad visos Konvenci
joj priimtos! rezoliucijos butų 
ant toliau kaipo Cook apskričio 
soc. partijos platformos dalis ir 
kiekvienam naįhiii ir valdinin-

sunumymo priešininkai nuro

nes konstitucija aiškiai nusako,

imtas tarimas-Jttri eiti narių re
ferendumui. Daugelis delega
tų užreiškė, kad jie negali to
kio nutarimo daryt, nes apie lai

jų atstovaujamųjų skyrių na
riai. Betgi nežiūrint to, maši
na, pasivadinusioji save “kai
riuoju” sparnu frakcija, Bross 
Lloydo, Fergusono, Sloklickio 
ir Balio vadovaujamoji, sugebė

Taipjau labai aštrių ginčų bu
vo dvi Fcrgusono-Lloydo pasiu-

formos klausiniu. Nors paragin

laši ir kandžiotas!, nieko kon
krečiu nesako, o lik užreiškia,

reikią nu

socializinų, ir reikalauja, kad 
partijos platformose nieko kita 
nebūtų, kaip lik reikalavimas: 
“Visa valdžia darbininkams,” 
ta “kairiojo sparno” mašina nė 
girdėt nenorėjo, kad ta paragra
fų kiek-nors pataisius, papild

buvo “kairiųjų” sutaisytas.
Po to opozicija pakilo ir pa-

ji” piktu džiaugsmu lydėjo išei
nančius pašaipomis ir koliojimo 
žodžiais.

kairiųjų kairiausias,

pritarė “kairiajam sparnui,” 
bet kurie anaiptol nėra ne “de
šinieji,” kaip pavyzdžiui Sted
manas, Dreifussas, Berlynas,

m ė. j usieji socialistų judėjime

pozicijų išaiškinti...
Žodžiu, konvencijoj buvo pa

vartota gerai “kairiųjų” orga
nizuota, bet visai išvirkščiai su

prantama “diktatūra.”
Kada opozicijos nebeliko, pa

silikusieji vieni “kairieji” tęsė 
konvenciją toliau. Buvo priim
ta rezoliucija, reikalaujanti, kad 
iš pildomojo komiteto butų pa
šalinti draugai Howe, Dreifus- 
sas, Stedmanas ir Berlynas. Re
zoliucija buvo priimta kaip vie
nu balsu, nes mat jokios opozi
cijos nebebuvo.

Konvenciją Apleidusių Dele
gatų Užreiškimas

Delegatai kurie dėl “kairiųjų” 
netakto ir užsivarinėjimų buvo 
priversti apleisti konvencijų, pa

tai į Cook apskričio socialistų 
partijos konvencijų, laikytų go

“Mes apleidome konvencijų 
kaipo protestui prieš nedemo
kratiškų, nesocialistiškų ir sava-

zuotos konvencijos grupes, ku
rių rėme despotiškai šeiminin-

“Mes norjme pabriežti, kad 
mes ne visur sutinkamo su so
cialistų partijos taktika, kurios 
ji seniau laikėsi ir kurios dabar, 
laikosi. Mes manome, kad dau-

būt pamatingai permainyta, bet 
tos permainos turi būt daromos 
ne kitaip, kaip laikau ties parti
jos priimtų taisyklių, konstitu-

[Po šiuo užreiškimu pasirašę

Slogutis
► " ■ ■ -...—- —

Paėjęs atokiau jisjr vėl įgau-

apmaudu žėrinčiom akim, mosi
kuodamas kumštis, jis stipriai 
šaukia. — Maištininkus! Nu, tik

ves... tik palūkėk!

n 11.71 m pa už kelnelio.
Liepis užneria ant kuolo kilpų 

ir atsisėda pervažo kam jie, ant 
suolelio. Jo širdis nevisai ra
mi. Aptašyt reikėjo tų įdavėją 
— tai ko! Atsirado globoto- 

. . • ».-Ui?f’a v. •
Neramių minčių alinamas Lie
pis povaliai užsnūsta. Liko vi
sai tamsu. Lynoja smulki, vesi

kruptclia

jaugi rylas brėkstų? Jis atsisto
ja, dairosi. Virš kalno ties Var-

sva oro banga. Pro balkšvųjų 
clksnių viršūnes galima suma- 
tyt: debesiuotas dangus yt krau

lankstus, siūbuojantis, įvairio
mis varsomis besipinąš raus
vumas driekiasi visu regračiu. 
Kiek lik galima sumatyti į aug

milžiniškas paukštis ir vasnoja 
savo minkštais, raudonais spar
nais — jų galai siekia toli augš-

damos krinta atgal ant žemės 
sužėri ir gęsta, sužėri ir gęsta.

sausiu, įsakmiai. Kartais nutyla,

Liepis stovi yt žemėn įkastas, 
— nesikrutindamas, akių 
mirksėdamas,

li e- 
sulaikydamas

urnai nutyla.
dvaro pasigir-

Jaine
Ret nuo Varnių 
sla duslus dundėjimas, 
pinas, tuksiančiai įvairių garsų.

tarytum artinasi. Taip, artina
si. Ir juo arčiau tuo aiškiau ga-

Kažin-kas skubiai važiuoja... 
Važiuoja pervažo link.

Ant augšlo kranto, baltalks- 
nių spragoj, lies raudonųjų de
besų fonu urnai išauga didelis, 
tamsus šešėlis. Liepis tuoj su
pranta: lai važiuotojas. Neju
čia jis atkelia skersmedį.

Panaikusis važiuotojas zo-
ykiu klerikalai atsisako daly daug ko nepajiegs lenktynėse, išmatuojamas brangaus medžio sišalinli, nes pamatė, kad jų ar- vada lekia nuolaidžiuoju krau

A. Upitis.

tu į slėnį. Tik sudrėkusi, puri 
smiltis sumažina pavojingąjį 
skubumų. Palaidieji tilto me
džiai stipriai palinksi Į" ir su 
trata, arklys krutinę atsiremia j 
tvarkinis, antrame pervažo kra
šte. Subludęs gyvulys prunkš
damas švaistosi, tarytum mo
jusi šokt per tvarkinis.

Liepis, pasiėmęs skersmedį,

tęs akis, žiuri ir pats savimi ne
pasitiki. Mejeras... Darbinių 
ratų pryšakyj susikiuržinęs, pas

ir

ralų — Varnių dvaro ponia, sto
ra, sulinkusi, sudribusi, ir ku-

tų amžiaus berniukas — plika

Ii baime — šiurpulingai vei-

teli už kalno vaiskiau sužėri ir 
regratis nuo vieno iki antro kra-

Varnių dvaro ponia kukliai su-

Sukudusis berniukas tyliai, vie
nodai, be ašarų akyse žliumbia, 
atkakliai, žioplai į vienų 
stebeilidamasi. Išrodo, 
jisai nič-nieko nenuvokia 
tai, kas apie jį dedasi.

apie

Liepis mato lik vienų: Mejc- 
rį. Jo akįs ugningai žėri, ran
kos trūkčioja iš didelio susiju
dinimo. Jis gerai nesumoja: 
ar jau ištiktųjų prisiartino loji 
akymirka, kurios jisai taip il
gai lauke. Atsilyginimo, alino-.

maudingosios kaitros, kur nese
nai jame liepsnojo. Perdegė, 
išjilėnijo... Jis pradeda bijotis 
savimi. Nejaugi jam pristigs 
Spėkos kaip tik tada, kai be svy
ravimų, be išrokaviino reikėtų 
padaryti tai, prie ko jisai visų 
laiką rengėsi? Vidurys upės... 
Liepis paleidžia virvę, sustoja, 
dairosi. Beprotingą baimę jisai 
mato Mejero veide, šautuvas 
išslinkęs iš rankos, susmukęs, 
susikuržinęs, menkas, nežy
mus ir apgailėtinas... Žiu, iš po 
kepurės veidu povaliai sunkiasi 
raudonas ruožas tai nuo tik- 
ką gautos žaizdos. Kraujas... 
nesavas, nepergalimas koktu
mas sukopia Licjiio kaklan, su
griebia visą jo esybę. Čia pat 
po kojų kirvis... toks rausvas.... 
taip blyškiai žėrintis, rodos pa- 
drėkęs. O ten upė, kupina rau
svo šėlojančio kraujo, balkšvie
ji alksniai jierpilti yjiatingu 
rausvumu — kur jiasigrįžli, vi
sa- persisunkus šiurpulingu bly- 
skėsiu. Liepis nusipurto, tary
tum drugio krečiamas, (iaila ir 
koktu... Upės vidurys Ūko užpa
kalyj, pervažas artinasi prie an
tro krašto. Liepis tarytum no
ri prisišaukti savo samanėje tai, 
kas iki šiol kurstė jame dusi
nančią apmaudą bei keršto tro
škulį. Ret jo kūdikyste ir vyro 
amžius, visa, ko jisai pats išmo
kęs ir ko prisiklausęs nuo kitų 
— visa vienu balsu jam karto
ja: ncužinušk! Bet tai? Kas jį 
iki šiol dusino, tarytum slogu
tis? Kas užmušė jo moterį? Vie
ną akymirką jo akyse prisista
to lavoningasai moters veidas. 
Tik akymirką!... Dar kartų jis 
pažvelgia į Mejerų, ir nusi
grįžta. Koktumas ir begalinis 
gailėsis.juo, savimi...

Tiltas... Palaidieji medžiai 
stipriai palinksi ir sutrata. Su- 
žneksi šlapioji, puri smiltis. 
Mejeras nušampa už kalnelio, 
šiurpulingas, neatlaikomas sun- 
kuma>, tarytum švinas, Liepį 
traukia prie žemes. Jis sudrim
ba ant kelių prie suolelio perva
žo kampe, paremia rankomis 
galvą ir verkia ---- garsiai, guk-
čiodamas. Visas jo standusai 
kūnas dreba, trūkčioja...

Ant antrojo krašto upės pasi
rodo du žmonės. Už jų ir vėl 
spragsi, tik arčiau ir aiškiau 
Nūnai aiškiai galima girdėti: 
šaudo. Žmonės aname krašte 
upės moja rankomis, šaukia vie
nas už kito, negalima sumoti, 
ko. Liepini tai visviena. Prisilai
kydamas tvarklių jisai atsisto
ja. Pervažas, vėjo pasiaubų 
judinamas, tolokai pasislinkęs 
nuo krašto. Kurlink? Į kurį 
kraštų? Jis nebesumoja, jam lai 
visviena.

Liepis atkariai stebcilijasi į 
šalį. Matosi smėlio padengtasai

(Seka ant 5-lo pusi.) 
k. . ..... ...... .

Kazimieras Gugis
A DVOKATAS

taip ir civiliškuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus irpopleras.

—Greičiau! paskubėk! Me

kaip paliegusiai, kukliai su
skamba jo įsakymas. Jis grasi-

tarytum atsibunda, bet ne delei 
Mejero grasinimų. Tegul nu-1

medį jisai palieki neuždėtų ir 
stveriasi virvės. Povaliai, lė
čiau nei kitada, pervažas slen-!

bet a- 
Koks 

minai paliegęs ir nukamuotas 
išdydusis įsakymų davėjas, pa- 
skilbusis moterų medžiotojas! 
Darbiniuose ratuose, luošas, 
persekiojamas, sudegintas, pa-

kjs nuolat dilbsi į Mejerų.

Kirvis guli ant pervažo turbūt 
laukia... Liepis klausosi, tardo 
pats save, bet nebejaučia los ap-

Namų Ofisas:
1123 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Jlrover 1310

Miesto Ofisas:

12? N. Dearborn St.
1111-11 Unlty Bldg.

Te*. Central 4411

i



Sergėkite savo akis

srove

Verte Klajūnai

ŠIOJ

1616

Svarbi Pastaba

i , nutarė 
■eikia

35 So. Dearborn St 
(šssipaa Monroe) .

toks. Draugys- 
Lietuvos laikė 

susirinkimą ge-

Jys galite pirkti ‘krabutę’ menkesnių cigaretų už pigiau 
bet ar jus jų norite?

bo.” Tik kokiuo tikslu
sakė. Tik vienas F. M. pasakė 
tikrą tiesą, būtent, kad seimas 
yra kelių asmenų užmanymas 
!r kad didelė didžiuma Ameri
kos lietuvių jam nepritaria. Ta
tai — jis negali būt pasekmin-

Kviečia naujas kunigas ir Komitetai.
Kun. J. A. Bukauskas

Išdirbėjai augščiuusios ryšies turkis
— ., — .—. .j

ky ir egiptišky cigurcty aviete.

Dr. Leo Awotin ■
Gydytoja*, Chirargaa, Akatarla 
1920 So. HaftUd 8L. Chlea*^ \ 
Kalba lietuviikai, latvitkal Ir

rusifikal. | )
Valandos: 10-12 ryty; 8-2 va- J 
kare. Tat Ganai 4387. I

VALANDOS Nuc 8 iki 11 ryt) 
ir jhjg b iki S vakare

Tyras 
Turkiškas 
Tabakas

upės krantus, toliau nuolaid
žioj i eikštė ir tamsi miško vir
šūnė už jos — 
la permirkus 
vos 
gaus siena, didelė, 
pūlinga. Po jos vi

Dr. D. J. BAGOCIUS 
Lietuvi* Gydytoja* ir 

Chirurgą*
Ofisas 10900 So. Michigan Ava.
Rezidencija 110731 S. Michifan 

Avė., Roseland, 111., 
Telefonas tas pats rezidencijai 

ir ofisui: Pullman 242.
Vai.: 9 ryto iki 11 d.

2 po pietų iki 4 
6 iki 9 vakare.

VENER1AKŲ LIGŲ 
SPECIALISTAS

South Šitie ofisas
West 47th St., Chicago.

( Aptiekoje)
4 po pietų iki 8 vai. vakare 
Phone Boulcvard 344.

Helmar yra 100' < tyro Turkiško 
Tabako dėl cigaretų.

DAKTARAS W. M. LAWH0N 
ĮŽYMUS specialistas]

Dabar yra apsigyvenę* savo naujame ofise
35 S. Dearborn St. (Kampas Monroe) Kambarys 307

Aš esmi speciali- 
tas visų ligų

Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir Plaučių 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

e tesitikinių iš- 
l per daug me- 
„ i. •
yra aiškus pri-

Rez. 933 S Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Ilaymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaiky ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Halstcd St. Chicago 
Telephone Drover 9693

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dieną

Neužsitikeldt tavo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekorlui, auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, ne* jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Ai turiu la metu patyrimu ir 
!laitu ištirt jūsų akis ir pririnku 
ums akinius tikrai. Darba at
teku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reika
lingi, mes tai jums pasakysima.

JOHN SMETANA

n SPECIALISTAS 
hland Avė., Ckleaga,

Kampas 18-tos gatvės 
S-tiot lubos, viri Platt’o aptiakos 

Tfttnyklte i mano parafg 
Valandos nuo t-tos va), ryta tki 
I vai. vakaro. Nedėlioja nite I 
vai. ryto iki 12 valandai 4Uną.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Kg sami šuo ja Dykai 
1 4^ Gyvenimas yru 

. lašelis, kada pra 
nyksia regėjims.

Mes vartojam 
jį* pagerintą Oph- 
v thahnometer. Y- 

patinga dora* at- 
« 9 kreipiama

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dleo* 
4649 S. Ashland

Telephone Yards 4317 
Boulcvard 6487.

AMERIKOS PILIEČIU
tapti idbtui lengvą.? Reikhi tik 

mokėti skaityti ir rašyti trupirtj 
angliškai.

Bet patapti Amerikos piliečiu, 
tai dar ne viskas. Mes privalome 
įnešti į Amerikos gyvenimą vi
sus tuos gerumus, kokius mes 
atsivežėm su savimi iš seno kra
pus. I

Iš kitos pusės mes galime gau
ti ką nors gero nuo jų savo nau
dai. Vieną iš tų gerų, galione mes 
pasimokinti iš amerikiečių rū
pinimosi sveikata. Mes tankiai 
tame apsileidžiame.

Visi žino, kad galvos skaudė
jimas, sunkumas viduriuose, 
žaksėjinuis, nenoras valgyti ir 
abelnai nusilpnėjimas viso orga
nizmo paeina nuo užkietėjimo 
vidurių ir nečysto kraujo. Aug- 
ščiau paminėti apsireiškimai y- 
ra ženklu ligos.

Amerikonas gerai supranta 
tuos apsireiškimus ir žino, kad 
tuojau reikia išvalyti skilvį ir 
čystyti nečystą kraują. „

Visuose panašiuose atsitiki
muose suvalgykite tris saldai
nius Partola prieš eisiant gultų. 
Per naktį jie paliuosuos vidu- 

s čystą kraują, 
įkelsite atnau- 

palengvintais žinonė-

Dk M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Geimai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipc patyręs gydytojas, chirurgą- 
ir akušeris.

Gydo ažtrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Kay ir kitokius elektros prie* 
t* įsus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18tb 
St. netoli Fuk St.

VALANDOS: Nuo 1C-J2 pietų, fc? 
6—8 vikarais. Tclcphcrc Canal 3110. 
GYVENIMAS: U12 S. Halsted Street 

VALANDOS; 3 £ vyto, tikta!

Yards 3654. AKUŠERKA

H|Mrs.A.MiclinlBwic?.
MKUaigusi Akušerijos k<»- 

N^Hlegiją: ilgai praktika- 
I vusi Penn.sylvunijos 

B hospitalčae ir Pasek- 
'< vjU| m ingai patarnauji 
’ *Nr)r*e gimdymo. Duodu 

jHflrotlu visokiose ligose
■ moterims ir mergi-

3113 So Halstcd Slr 
(Ant antru

Chicago
Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėl/ yak

visa Varytum mig- 
Augštai, virš gai

št ukso debesuotoji dan- 
standi, šiur
pa kas ant 

žemės ir pati žemė yt subliuš-i 
kusi, savyj sugrimzdusi, sutry
pta. NepasiKaujamao gailė
sis ir koktumas, yt koks tvai
kas, veržiasi į viršų ir nutempia, 
sulaiko visa, kas norėtų pakilti, 
ištrukti... Tarytum prakeikimas, 
tarytum slogutis užgulė ir dusi-* 
na visą žemę... , ,

1 1 *Ko čia begyventi? Koks čia 
dar tikslas gyvenimui? Tai naš
ta, kur su kiekviena pergyventa 
diena darosi vis sunkesne. Lie- 
pis vaikšto ir sugniužta po sa
vąja. Nepatenkintasai keršto 
troškulys, gėda ir koktumas sa
vo bespėke bei bailumu, bevil
ti n gasa i susikrimtimas lenkia jį 
žemyn, šimtai varpų gaudžia, 
ausyse. Ncbesuihodamas ką 
darąs jis pasilenkia’Tr pastveria 
kirvį. Akimirką jisai stovi, ta
rytum nežinodamas, kas pradė
ti. Po to blyškieji ašmens lank
sčiai apsisuka oru. Trumpas, 
tylus žnektelėjimas — perkirs
tosios virvės galai povaUai nu
slenka kas sau ir dingsta van
denyje. Yt pastumtas pervažas 
pradeda slinkti su

Telephone Yards 2834.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 11 
įš ryto ir nuo 7 iki 3 vat vak. 
"325 So. H*I*ted St.. Chic*aw.

Bet gavęs atsa- 
Mcldęs nors 150, 

Na, nors 1 (M>, — taipjau 
Tada nusileidęs iki 50. 

kt ir čia negavęs rimto užlikri- 
limo. Todėl nesą vilties, kad 
leiinaš bus pilnai pasekmingas. 

Vėliau raportavo kiti. Tūli jų, 
žinoma, stengės pašiepti pir
mojo atstovo raportą, bandė už-» 
ginčyt lutus jo užreiškimus ir 
tikrino, kad draugystė privalo 
prisidėt prie to “svarbaus dar- 

nepa-

Šiandie kiti laikai, ir kiti 
žmonės.

Dalykas yra 
tč Palaimintos 
savo mėnesinį 
ųužės 11 dieną p. Malinauskų 
svetainėje. Tarp kita buvo svar 
stoma ir apie tautininkų suma
nytąjį seimą. Mat, praleistame 
susirinkime buvo išrinkta dele
gatai dalyvauti “priešseiminta
me susirinkime.” Tatai šiame 
susirinkime jie turėjo išduoti 
savo raportą. Pirmiausia ra
portavo p. A. Tamkcvičius. Jis 
rimtai ir bešališkai paaiškino, 
jogei patįs seimo rengėjai nebe- 
pasitiki savo darbu, yra nusimi
nę ir nebežino ar seimas įvyks, 
ir ne. Mat, seimas turįs daug 
□riešų, o mažai draugų — pri
tarėjų. Vienas to seimo rengė
jų buvęs New Yorke pasitarti su 
tautininkais. Visa stovį pras
tai. Mūsiškis buk meldęs new- 
vorkiečių politikierių, kad jie 
dsiųstų iš rytinių valstijų bent 
2OO delegatų, 
kymją, kad ne 
irgi

rius ir padary 
Ant rytojaus a 
ji ntais 
mis.

Saldainiai Partola yra pagar
sėję visame pasaulyj ir apdova- 
noti auksiniais medaliais šešio
se visapasaiilinėse parodose.

Partola (privalo rastiem koš
imose namuose visados po ran
ka, delto-gi užsisakykite dabar, 
išahksto. Dėžutė kainuoja tik 1 
dol, o 6 dėžutės už 5 dol. Adre
suoki t į

APTEKA PARTOSA, .
160 Second Avė.,

New York, N. Y., Dept. L. 1.
(158).

Ryklusai vandciipoolis, ten už 
eglynėlio, lygir sukriokia nesu
laikomu džiaugsmu... 

* I •

Ajikvaitusi, įsiutinta, nesuval
doma apsiginklavusių žmonių

I ft .* Į

minia aname krašte upes iškar
to nutyla, šimtai nustebintų a- 
kių stebeilijąs ir nesupranta, ką 
reikštų šisai pervažas su pa
kumpusiu žmogumi, kur pova- 
liai, bet nesulaikomai slenka lin
kui mirties.

Helmar ant cigaretų dėžutės teip 
pat kaip “sterlingas” ant sidabro.

Švelniausio ir Geriausio

Svarbus Susirinkimas
ĮVENTO PETRO AP. BAŽNYČIOS KOMITETŲ 
f IR VISŲ PARAPIJONŲ

Seredoj, 21 d. Gegužio
M. CHERNAUSKO SVETAINĖJE 

1900 So. Union Avė.,

Pagalios perstatyta tūlas sei 
mo rengimo komisijos 
kad “plačiau paaiškintų, 
žinoma, agitavo už prisi 
tikrino kad seimas įvyks ir, ži
noma, neužmiršo pasirekla
muoti pats save. Girdi, tiek ir 
tiek nj(etų (35) išgyvenę 
šalyj ir turėjęs progos ištautėti, 
bet neištautėjęs ir tt.

.Jam užbaigus pirmininkas 
pakvietė susirinkusius, idant jie 
išreikštų savo nuomonių — pri
sidėti ar ne, Svarstymas užėmė 
apie porą valandų laiko, bet prie 
galutino nutarimo vistiek ne
prieita. Apie trįs asmenės la
bai varėsi, kad prisidėti ir ga
na, bet dauguma 
taip negalima, reikia sušaukti 
visuotiną susirinkimą. Todėl 
klausimas tapo atidėtas. Jį tu
rės išrišti specialiai sušauktas 
visuotinas dra,ugĮijos susirinki
mas.

Man, asmeniškai, visai ne
svarbu ar draugija prisidės prie 
tautininkų seini|o, ar atsimos. Aš 
tik norėčiau, kad patįs draugi
jos nariai, pirma negu jie da
rys kokį ndrs sprendimą, pagal
votų: ar kartais neišmesime 
draugijos pinigų Visai bergžd- 
žianl darbui... Pagalvokite!

Man teko girdėti, kad tūlos 
draugijos nutarę dalyvauti ir 
išrinkusios delegatus tik tuoju 
tikslu, kad neleidus seimo už- 
manytojams pervaryti tidas sa
vo užmačias, kas gali būt prie
šinga darbininkų reikalams. Bet 
aš pasakysiu, kad tai yra lik sa
vęs apvylimas, ir nieks dau-

'l'ie ti« ii t i ii i ii R y ^ultti, kur 

rengia seimą, prirengė ir tai, ką 
ten svarstyti. Be skylių jie 
niekuomet neapsieina. Tai tu- 

(Tąsa aut 6-to pulsp.)

Gali būt prašalinta ir daug 
gydyta, jeigu gydys teisingai 
tų gydžiau pasekmingai Šias ligas. ,

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

AŠ atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritakau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAVVHON, M, D.
Kambarys 307. z-vg * ~

VALANDOS 9 iki 8
Nedaliomis 10 iki 1.

NAUJIENŲ DlSTRIKTAS
Kiti laikai, kiti žmonės.

Kitados, jei tarp lietuvių pasi
rodydavo koks nors tautiškas 
biznierius, ypač privatiško ban
ko savininkas, ir pasakydavo 
“broliams lietuviams“ stiprų pa
mokslėlį
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Rooin 1210 Republic Bldg.
209 So. State Street Chicago 
Vai: 1 iki 3 po pietų, ir pagal mi- 

, tarties.
Phunc Harrison 7536

.... -J



Sergėkite savo akis

su srove

Verte Klajūnas

Svarbus Susirinkimas

ŠIOJ

Kviečia naujas kunigas ir Komitetai

1616

■I- ri

Svarbi Pastaba visai

Plaučių

................

įsitiki 
saldai

AKI 
Akto

e-'V r-j.
./'V*’.

Jo Mylista Vyskupas, Rt. Rev. C. H. Carpora D.D 
atsiuntė jauną naują kunigą dėl sutvarkymo parapi-

toks. Draugys- 
Lietuvos laikė 

susirinkimą ge-

35 So. Dearborn St 
(ILssipas Monroe) .

Tyras 
Turkiškas 
Tabakas

Nuo 1C—12 pietų. E’ 
Tclephcre C'anal 3110. 
3412 S. HalsU-d Street
3 £ ryto, tiktai

Tik kokiuo tikslu
Tik vienas F. M. pasakė

sušaukti
Todėl 

i. Jį tu- 
sušau'ktas 
susirinki-

Apkvaitusi, įsiutini 
doina 
minia 
to nutyla, i 
kių stebeilij 
reikštų šisai pervažas 
kumpusiu žmogumi, kur povą 
liai, bet nesulaikomai slenka lin 
kui mirties.

Kambarys 307.
VALANDOS 9 iki 8
Nedėliomis 10 iki 1

Jus galite pirkti ‘krabutę’ menkesnių cigaretų už pigiau 
ji

bet ar jus jų norite?

vra kelių asmenų užmanymas 
r kad didelė didžiuma Ameri

kos lietuvių jam nepritaria. Ta
tai — jis negali būt pasekinin-

1M1 So. Aš! ____  —
Kampas 18-to« g 

*-eios lubos, viri Fiat 
Tfcnyklte i mano 

Valandos nuo •-tos v 
• vai. vakaro 
▼aL ryto iki 11 valandai dienu

Neužsitikėkit lavo regėjimo pir
majam by kokiam neprityruslan 
aptiekorlui, auksoriui ar kėliau 
iančiam i 
eikš jus aki 

Ai turiu '

![aliu ištirt jusy akis tr pririnkti 
ums akinius tikrai. Darba at
teku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reika
lingi, mes tai jums pasakysima.

JOHN SMKTANA
SPECIALISTAS 

ihland Ava., Chiog*.
o aptirto*

u.
Nedėlioja n*a f

Dr. D. J. BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojam ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Ava.

Rezidencija 110731 S. Michigan
Avė., Roseland, 111.

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pullman 143.

Vai.: 9 ryto iki 11 d.
2 po piety iki 4
6 iki 9 vakare.

Svarstymas užėmė 
prie

Bet gavęs atsa- 
Mcldęs nors 150, 

taipjau

Ryklusai vandenpuolis, ten už 
eglynėlio, lygir sukriokia nesu
laikomu džiaugsmu...

Kiti laikai, kiti žmonės.
Kitados, jei tarp lietuvių pasi

rodydavo koks nore tautiškas 
biznierius, ypač privatiško ban
ko savininkas, ir pasakydavo 
“broliams lietuviams” stiprų pa
mokslėlį

VALANDOS N ne H iki 11 ryto 
ir nuo b iki 8 vikaii

Room 1210 Republic Bldg.
209 So. State Street Chicago 
Vai: 1 iki 3 jmi pietų, ir pagal aii> 

tarties.
Phone Harrison 7536

M—II ■« ■H1IIH1I f

01. A. R. RlumeM

Dk M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipc patyręs gydytojas, chirurga
is akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
lų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir T.nbaratorija: 1025 W. 18tb 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS
6—8 vikarais.
GYVENIMAS:

VALANDOS

Telephone Yards 8834.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 Iki 11

Iš ryto ir nno 7 iki • vai vak.
1325 So. Halated St. Chicago.

Rez. 933 S Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Ilaymarket 2541

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaiky ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Halstcd St. Chicago 
Telephone Drover 9693

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dienų

nesu vai 
apsiginklavusių žmonių 
aname krašte upės iškar- 

šimtai nustebintų a- 
įas ir nesupranta, ką

Helmar yra 100‘ < tyro Turkiško 
Tabako dėl cigaretų.

V EN KRISK V LIGŲ 
SPECIALISTAS

South Side ofisas
Weat 47th St., Chicago

( Aptickojc)
4 po pietų iki 8 vai. vakare 
Phone Boulevard 344.

AMERIKOS PILIEČIU
tapti InOAii lengvų.: Keikta tik 

mokėti skaityti ir rašyti truputį 
angliškai.

Bet patapti Amerikos piliečiu, 
tai dar ne viskas. Mes privalome 
įnešti į Amerikos gyvenimų vi
sus tuos gerumus, kokius mes 
atsivežėm su savimi iš seno kra- 
jaus. - j

Iš kitos pusės mes galime gau
ti ką nors gero nuo jų savo nau
dai. Vieną iš tų gerų, galihie mes 
pasimokinti iš amerikiečių rū
pinimosi sveikata. Mes tankiai 
tame apsileidžianie.

Visi ždno, kad galvos skaude- 
jimas, sunkumas viduriuose, 
žaksėjinms, nenoras valgyti ir 
abelnai nusilpnėjimas viso orga
nizmo paeina nuo užkietėjimo 
vidurių ir nečysto kraujo. Aug- 
šėiau paminėti apsireiškimai y- 
ra ženklu ligos.

Amerikonas gerai supranta 
tuos apsireiškimus ir žino, kad 
tuojau reikia išvalyti skilvį ir 
čystyti nečystą kraują.

Visuose pa našliuose 
imtose suvalgykite tris 
nius Partola prieš eisiant gultų. 
Per naktį jie paliuosuos vidu
rius ir padalys čystą kraują. 

Ant rytojaus atsikelsite atnau
jintais ir palengvintais žmonė
mis.

Saldainiai Partola yra pagar
sėję visame pasaulyj ir apdova
noti auksiniais medaliais šešio
se visa paša ulinėse parodose.

° Partola {privalo rasbirs kož- 
nuose namuose visados po ran
ka, delto-gi užsisakykite dabar, 
išanksto. Dėžutė kainuoja tik 1 
dol., o (i dėžutės už 5 dol. Adre
suoki! į

APTEKA PARTOSA, .
160 Second Avė.,

New York, N. Y., Dept. L. 1.
(158).

I SPECIALISTAS 
/asini r no į* Dykai

« Gyvenimas yra 
taAčlas, kada pra 

\ Dykai* regėjimą. 
į Mes vartotam 

k* pagerintą Oph- 
O thahnometer. Y- 
Ų patinga doma at- 
** kreipiama 

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną 
4649 R. Aahland av. kamp. 47 ri 

Telephone Yards 4317. 
Boulevard 6487.

upės krantas, toliau nuolaid
žioj i eikštė ir tamsi miško vir
šūnė už jos — visa tarytum mig
la permirkus. Augštai, virš gal
vos, stūkso debesuotoji dan
gaus siena, didelė, standi, šiur
pulinga. Po jos visa kas ant 
žemės ir pati žemė yt subliuš-1 
kusi, savyj sugrimzdusi, sutry
pta. Nepasiliaujamas gailė
sis ir koktumas, yt koks tvai
kas, veržiasi į viršų ir nutempiu, 
sulaiko visa, kas norėtų pakilti, 
ištrukti... Tarytum prakeikimas, 
tarytum slogutis užgulė ir dusi
na visą žemę. .. ,

I
Ko čia begyventi? Koks čia 

dar tikslas gyvenimui? Tai naš
ta, kur su kiekviena pergyventa 
diena darosi vis sunkesne. Lic- 
pis vaikšto ir sugniužta po sa
vąja. Nepatenkintasai keršto 
troškulys, gėda ir koktumas sa
vo bespėke bei bailumu, bevil- 
tingasai susikrimtimas lenkia jį 

varpų gaudžia.

Išdirbėjai augščiausios rųšies turkis ------------- «;—*
kų ir egipliškų cigaretų aviete.

Šiandie kiti laikai, ir kiti 
žmonės.

Dalykas yra 
tč Palaimintos 
savo niėpeeinj 
ųužės 11 dieną p. Malinauskų 
svetainėje. Tarp kita buvo svar 

stoma ir apie tautininkų suma
nytąjį seimą. Mat, praleistame 
susirinkime buvo išrinkta dele
gatai dalyvauti “priešseimjtnia- 
ine. susirinkime.” Tatai šiame 
susirinkime jie turėjo išduoti 
savo raportą. Pirmiausia ra
portavo p. A. Tamkevičius. Jis 
rimtai ir bešališkai paaiškino, 
įogei patįs seimo rengėjai nebe- 
pasitiki savo darbu, yra nusimi
nę ir nebežino ar seimas įvyks, 
ir ne. Mat, seimas turįs daug 
nriešų, o mažai draugų — pri
tarėjų. Vienas to seimo rengė
jų buvęs New Yorke pasitarti su 
(antininkais. Visa stovį pras
tai. Mūsiškis buk meldęs new- 
vorkiecių politikierių, kad jie 
i įsiustu iš rytinių valstijų bent 
200 delegatų. 
'<ym,ą, kad ne 
irgi ne. Na, nors 100, 
te... Tada nusileidęs iki 50. 
irt ir čia negavęs rimto užlikri- 
limo. Todėl nesą vilties, kad 
leimas bus pilnai pasekmingas.

Vėliau raportavo kiti. Tūli jų, 
žinoma, stengės pašiepti pir
mojo atstovo raportą, bandė už-4 
ginčyt lutus jo užreiškiinus ir 
tikrino, kad draugystė privalo 
prisidėt prie to “svarbaus dar- 

nepa-

žemyn, šimtai 
ausyse. Nebesu modamas ką
darąs jis pasilenkia ir pastveria 
kirvį. Akimirką jisai stovi, ta
rytum nežinodamas, kas pradė
ti. Po to blyškieji ašmens lank
sčiai apsisuka oru. Trumpas, 
tylus žncktelėjimas — perkirs
tosios virvės galai povaHai nu
slenka kas sau ir dingsta van
denyje. Yt pastumtas pervažas 
pradeda slinkti

Lietuviii Rateliuose

Pagalios perstatyta tūlas sei
mo rengimo komisijos narys, 
kad “plačiau paaiškintų.” Jisai, 
žinoma, agitavo už prisidėjimą, 
til rino kad seimas įvyks ir, ži
noma, neužmiršo pasirekla
muoti pats save, (iirdi, tiek ir 
tiek njletų (35) išgyvenęs 
šalyj ir turėjęs progos ištaulėti, 
bet neištautėjęs ir tt.

Jam užbaigus pirmininkas 
pakvietė susirinkusius, idant jie 
išreikštų savo nuomonių — pri
sidėti ar 
apie porą valandų laiko, bet 
galutino nutarimo vistiek 
prieita. Apie trįs asmenės 
bai varėsi, kad prisidėti ir 
na, bet dauguma , nutarė, 
taip negalima, reikia i 
visuotiną susirinkimą, 
klausimas tapo atidėtas 
rėš išrišti specialiai 
viMootinas <<ra,ugįijos 
nias.

Man, asmeniškai, 
svarbu ar draugija prisidės prie 
tautininkų seimio, ar atsimos. Aš 
tik norėčiau, kad patįs draugi
jos nariai, pirma negu jie da
rys kokį ndl’s sprendimą, pagal
votų: ar kartais neišmesime 
draugijos pinigų visai bergžd- 
žianl darbui... Pagalvokite!

Man teko girdėti, kad tūlos 
draugijos nutarę dalyvauti ir 
išrinkusios delegatus tik tuoju 
tikslu, kad neleidus seimo už- 
manytojams pervaryti tūlas sa
vo užmačias, kas gali būt prie
šinga darbininkų reikalams. Bet 
aš pasakysiu, kad tai yra lik sa
vęs apvylimas, ir nieks dau
giau. Tie tautininkų šulai, kur 
rengia seimą, prirengė ir tai, ką 
ten svarstyti. Be skylių jie 
niekuomet neapsieina. Tai tu* 
; (Tąsa ant 6-to pulsp.)

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

B
Mrs.A.Michniewicj
Baigusi Akušerijos ko
legijų; ilgai praktika
vusi Pennsyl vilnijo* 
hospilalėae ir Pasėk

iu ingai patarnauji 
prie gimdymo. Duodu 
rodų visokiose ligose 
moterims ir mergi
noms.

3113 So Halstcd Si r 
(Ant antrų hiVY), 

ChicagoNuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėl/ lak

DAKTARAS W. M. LAWH0N 
[ŽYMUS SPECIALISTAS

Dabar yra apsigyvenęs savo naujame ofise
35 S. Dearborn St. (Kampas Monroe) Kambarys 307

Aš esmi speciali" 
tas visų ligų 

Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

<
 Gali but prašalinta ir daugelyje tcsitikiuių iš

gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
tų gydžiau pasekmingai šias ligas. ,

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritakau akintus teisingai.

Pasitarimas nemokamas.W. M. LA WHON, M. D. 
Z

Chicago

Helmar ant cigaretų dėžutės teip 
pat kaip “sterlingas” ant sidabro.

švelniausio ir Geriausio

ŠVENTO PETRO AP. BAŽNYČIOS KOMITETŲ 
IR VISŲ PARAPIJONŲ

Seredoj,21d. Gegužio
M. CHERNAUSKO SVETAINĖJE 

1900 So. Union Avė.,

Dr. Leo Awotm' 
Gydytoju, Chirurgą*, Akntarta r 
1920 Bo. Heleted 8L, Chicago 
Raiba Uetuviikai, latvitkni Ir 

rusišktd. t
Valandos: 10-12 rytą; 6-9 va
kar*. Tel. Ganai 4M7. I

Darba at 
' ‘L

Jei jums akiniai nebus reika
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6 NAUJIENOS, CH!e«fO. TH Sereda, Gegužės 21 d., 1919

BIRUTES C H O R A S g
REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGA langų plovėjų, gera 

mokestis, pastovus darbas. Atsišau
kite, 62 W. \Vashington SI., Room 2, 
Chicago, III.

PARDAVIMUI E X T R A

U’TĖS Choras, kurs praeitu žiemos sezonu davė Cbicagiečiams daug malonių, valandų savo meliodingomis daino- 
mis-koncertais, dabar žada imti vakacijų per visų mielų vasarėlę, iki orui atvėsiant sekamų rudenį. Eos va-

tatai vasaros laikų ji pašvęs tam, kad lin-
kainai prisirengus tam veikalui pastatyt, 
zono Birutės koncertą sekamų c nedėldienį, gegužės 25, 8 vai. vak., ir tai ne by-kur, bet pačiame vidurmiestyj, Kimball Hali

Blvd. ’

(Tųsa nuo 5

rėtume gerai įsidėmėti. Mums, 
darbo žmonėms, ši valanda yra i 
labai svarbi. Todėl išankslo i 
privalome apsisvarstyti, kad 
nebūtume suvedžioti keliu biz-i t I
nierių dalyvaudami jų samany-j 
tuose seimuose. — Narys.1

nio darbo tarp minėtų valandų. 
Kepyklų savininkai prašė jų

gubų laikų nuspręsti trečiųjų 
teismui, bet susirinkime užva
kar buvo nubalsuota neduoti to 
spręsti treciųjų teismui. Duo
nos išvežiotojai, kurie metė da-

LSS. 81 kuopos lavinimo susirin- 
I imas Įvyks ketverge 22 d. gegužės, 
liuosybės svetainėje, 1822 AVabansia 
Avė. Kalbės A. J. Mickevičia ir J. 
D. Bendokaitis. Paskaita skaitys 
A. Jakštas, 
re Todėl 
atsilank) ti

PP..D.U. 604 kp. rengia prakal
bas, Mildos svetainėje, seredoj, geg. 
21 d. Kalbės inž. d. A. E. Woodruff

BRIDGEPORT
Apvogė lietuvio bučernę

duonų, pradeda nekantrauti ir 
jau beveik norėjo paliauti strei
kininkus rėmę. ,

Liepom
mėsinę, 3358 So. Halsted gal v, 
išsinešė mėsos apie už 50 dole. 
rių vertės ir 10 dolerių pinigais.

EMMA SIMPSON BUS TEISIA
MA UŽ UŽMUšYSTę.

Vakar sustatyta formalis ap
kaltinimas F'mmos I). Simpson, 
kuri paleido keturis šūvius į sa-

Il( —J. B. A.
me Imi. 2(> d.

li A 1)0 DAKTARO PAČIĄ 
NEGYVĄ KLANE.

Jobu Ilaab vakar rado šiaurry
tiniame tojo parko kampe, arti 
paviliono klane pusantros pėdos 
vandens augščio kuna dro. J.o c

L. Hancoeko žmonos Louise 
Lambert Hancock, 53 metų,

126 F'. Garfield blvd., numirė 
septintadienyj šv. Luko ligoni
nėj.

šaudymas atsitiko teisme pil
name žmonių, kuomet teisėjas 
priteisė vyrui mokėti jai mažų 
savaitinį užlaikymų. Ji šaltai

si juoke pasižiūrėjusi į vyrų su-

Pradžia 7:30 vai. vaka- 
visi kviečiami malonei 

Komitetas,

Roseland. — LLF. 4 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks pėtn\- 
čioj, 23 gegužes, 7 vai. vakare Auš
ros kambariuose, 1,9900 So. Michi 
vau Avė. Draugai susirinkite lai
ku, nes bus svarbių reikalų kaslink 
Kardo vakaro. K. J. Turulis

LSJL. .3 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks Subaloj. 24 gegužės, 8 
vai. vakaru*. Seltlement svetainėj.
lonėkite atsilankyti naskirtu laiku, 
nes turime daug svarbių reikalų 
aptarti. — P. Urbutis.

Kardo vakaras Įvyks nedėlioj, 25 
d. gegužės. M. Meldažio svetainėj. 
2342 W. 23 PI. Kalbės advokatas 
F. JĮ Bagočius iš Bostono

• — Aomitetas. |

Brighton Park — Keistučio J'aš.

doj. geg. 21, '
re. Dainininkai ir dainininkės pra
šomi susirinkt laiku. — P. Gura.

Cicero. — LSS. 138 kp. turės sa
vo susirinkimų seredoj, geg. 21 <1. 
Grigalaičio svet., 4837 \V. 1 Ith SI., 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Draugai 
ir draugūs malonėkite visi susirink
it, urs turime daug svarbių reikalų.

Org. I’. Daubaras
buvo negyva jau nuo kelių va
landų, nes kūnas buvo sustiręs.

pasakė, kad teismo posėdininkai 
išteisins jų, kuomet ji papasa
kos jiems kaip buvo.

ten prigėrė. Piknikas.
', gegužės 18 dienų,

PATI METČ ŽIRKLĖMIS f VY
RĄ, .JIS KRITO 'NEGYVAS.

M. Černiausko
(ieo. 1X38

N. Itohey gt. susibarė su savo 
pačia ir bandė jai užduoti; toji 
gindamosi, metė žirklėmis į jį

gas būrelis ir visi besilinksmin
dami puikiai praleido šventa
dienio laikų. — Buvęs.

sužeidimas buvo menkas, bet 
vyras krito negyvas. Sako, kad

cijos stotyje kaipo liudininkė.

PRANEŠIMAS
Dr. M L BOZINZH. ♦ 

Lietuvis
Perkėlė savo biurą iš 845 Milwau_ 
kce Avė., kur buvo laike 24 metų, 
Dabar bus prie 700 N Ashland Avė., 
kampas Huron gatvės ant aptiekus

POLONIA PHARMACY. Valandos 
tos pačios. Telefonas Haymarket 

5282.
DUONKEPIAI STATO NAU

JUS REIKALAVIMUS.
-------------------- .-T?-------—■

Pranešimai

Įėjime, vien#) didžiosios unijos ži
novas ir fenretikos, lietuvlšk’d kal
būs K. J. Geležėlė. Pradžia 7:30 v. 
vakare.

Kviečia KOMITETAS.

AVaterhury, Conn. — Lietuvių So 
ciali'-lii kuopos susirinkimas įvyks 
ned'”’’oj '/egužės 25 d. 10 vai. ry
to, 103 Grcen St. Norinti istot į 
kuopų prašom ateit ir prisirašyl.

u Org. P. Plečkaitis.

PA.HEŠKAU savo sesers Liudvi
kos Birgiliutės, paeina iš Kauno gub. 
Reseinių pav., Naujokų kaimo. Taip
gi draugės Magdelenos Blažiutčs iš 
Palšių kaimo. Liudvika gyveno Pitt 
sburgh, Pa., Magdetena Blažiutū gir
dėjau, kad apsivedus ir gyvena Broo- 

| klyn, N. Y. Jos pačios, ar kas žino- 
ili. meldžiu pranešti.

JONAS
Train 
Jardo

B1RGILAS HOSPITAI 
No. 4. VValdo Avė., 
p. R. R. lersey City

PA.IIEŠKAU Žuko Jono, paeina 
iš Kauno gub.. Reseinių pav., Kalti
nėnų parap.. Godvašų sodos; apie 
14 metų kaip Amerikoj, pirmiaus gy
veno (’hieago, III., o dabar nežinau 
kur. Meldžiu atsišaukti arba jei kas 

, žinote, meldžiu pranešti, nes turiu 
svarbų reikalų.

\VM. ŽUKAS,
1014 W. 34th PI.. Chicago, III.

I.MPS. 9 kp. choro repeticija po 
vadovyste P. Gugienės bus seredoj, 
geg. 21 d. 8 vai. vakare Mark AVhite 
S. svet. Halsted ir 29 gal. Visos cho- . 
rislės būtinai atvykite, nes Ims a p- i PAJIEŠKAU dviejų pusbrolių, Pc- I ... .. ......1..... .. I - ii . .. !    . . • « v • • i n ?tariamas svarbus choro klausimas, tro ir Stepono Janušiuniiikų. Paei- 

F. S. K... na iš Kauno gub., Suvainiškiu parap.
 i.Jie pa’įs ar kas žinote, malonėkite

pranešti:
P. KUČINSKAS, 

1465 So. Lafiin St., Chicago, III.
West Pullman, III — LSS. 235 kp 

lavinimus susirinkimas įvyks sere
doj. geg. 21. Lietuviu svet. 11946 So 
Halsted " ■' ‘ 
kare. Visi kviečiami atsilankyti.

— Komitetas.

—SI. Pradžia 7:30 vai. Va-
J IEŠKO DARBO

LMPSA. 29 kp. susirinkimas į- 
vyks seredoj. geg. 21 d., 7:30 vai. va-

bansia Av>*j. Visos narės, malonėki
te ateiti paskirtu laiku ir atsiveski-1 
(e naujų narių.

NORIU mokytis už bučeri arba už 
pardavėjų į depai tamentinę sankro
vų. Turiu 6 mėnesių patyrimų prie 
“studijos darbo”. Dirbsiu už pigiai.

A B C
1739 So. Halsted St.. Chicago.

I JIEŠK0 KAMBARIŲ
Roseland. — Aušros knygynų pa

laikančių draugijų nepaprastas de
legatu susirinkimas įvvks seredoj. 
Cf*g. 21. Aušros kambariuose, 10900 
Michingan Avė. Delegatai prašomi su 
sirinkt kaip 7:30 vai. vakare.

— Rašt. F. Varekojjenė.

draudimų pikeliuoti straiko pa
liestas įstaigas, straikininkai 
pastatė naujus reikalavimus. Da

DIREKTORIŲ SUSIRINKIMAS
Nmijlenų B-vės direktorių posė

dis įvyks senedoje, geg. 21 d. Nau
jienų name, 8 vai. vakare.. Visi di
rektoriai prašomi pribūti laiku.

Sekr. šmotelis.

Soc. P. Lietuvių Skyriaus susirin
kimas Įvyks ketverge, geg. 22. M. Mel 
dažio svet. 2242 W. 23rd PI. Pradžia 
kaip 8 vai. vakare. Nariai :’r norin
tis įstoti kviečiami atsilankyti.

Organizatorius.

PAJIFŠKAU kambario vienam 
vaikinui šviesaus ir švaraus. Geis
tina kad butų telefonas ir kad šei
mininkė pagamintų valgį. Kas turi
te tokį kambarį, malonėkite greitai 
pranešti.

FRANK KLIKNO, 
Atsišaukite laišku arba telefonu. 

Frank Letman. Sears Roebuck and 
('o., Dcnt. 142 Arthington St. Tele* 
nhone Kedzic 2500 —142. klauskite 
Frank Letman.

BEI KALINGA rakandų nudirbėjų 
ir kabinot dirbėjų. Pastovus darbas. 
Gera mokestis.

PIIII.LIP’S BROS. and WEIL 
825 West. 63rd SI., Chirago.

BEIKALING\S vaikinas, kalban
tis lenkiškai, lietuviukai ir angliš
kai j daktaro ofisų už perkalbėtoji). 
Atsišaukite tuojaus

DR. RIECHARDT,
3548 S. Ilaistei! Si.. Chicago, III.

REIKAJ INGA moteris tvarkyti 
senas popieras, ponlerų šapoje. Ge
ra užmokestis, arti Union Avė.

CHICAGO VVASTE PAPER CO. 
2215 Ford Avė.

PARDAVIMUI razinkų uogos dėl da
rymo vyno. Galima gauti kiek nori
ma. Sudėta po 25 svarus į dėžutes 

Coyne Bros.,
119 \V. South Water St., Chicago,III

•«. • MM < I »* * —II II. n ■■ ■—» M —I. I »*•>.

KAS NORITE turėt gerų gyveni
mų nusipirkite šių studijų arba pik- 
černę. Vėliausios mados įtaisymai 
Geroje kolionijoje. Netoli nuo 
Chicagos. Toje kolionijoje gyve
na viris 25000 gyventojų. Apie 6 
mylios sipiorc nėra tokio biznio. 
Geras oras. Priežastis mirilavimo 
— savininkas eina j kitų biznį. Sa
vininko i !.•( )< giminės pailso liz- 
nyje — turiu eiti pagelbėti. Atsi
šaukite į

KAZ. JAMONTAS.
1739 So. Halsted St., Chicago, III

REIKALINGAS SAVININKAMS 
Lietuvis kontraktorius. Dengiu vi
sokius popierinius stogus ir taisau 
senus. Dedu raiu paipas, dirbu blo
kinius kaminus, dedu blekines lubas 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius blokinius darbus.

Darbus užimu visose dalyse Chi
cagos. Darbų atlieku atsakančiai ir 
duodu gvarantijų. Kam tokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės 

LITHUANIAN RED
ROOFING CO, 

and Shect Metai VVorka
2106 W, 2lth M Tel Canal 4802

NAMAI-žEMe

RAKANDAI

kesties už darbą nuo 11 vai. na
kties iki 5 vai. ryto. *

Išeidami į straiką bal. 26 d. 
jie reikalavo prašalinimo Dakti

Rackford, III. — LMPS. 5 kuopos 
susirinkimas įvvks 25 d. gegužės, 2 
vai. po pietų Mantaoue svetainėje.

I Visos narės malonėsite atsilankyti
’ laiku. .. Baš O. Valiulienė. ‘

Waterbury, Conn. — Lietuviu So
cialistų kupoa rengia prakalbas, 
nedėliojo, gegužio 25 d., svetainėje 
103 Grcen St. Pradžia 7:30 vai. 
vakare Kalbės drg. St. Mi‘*helso- 
nas temoj: Santikiai bolševikų su 
socialistais menševikais.

Kviečia Valdyba.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATIDUODAMA rendon kambarys 

vienam arba dviem vaikinam, be 
valgio Ant antrų lubų. Atsišaukite 

i t'oo 6 vai. vakare.
3240 So. Union Avė., Chicago.

REIKIA vyrų ant burdo su valgiu 
j Lietuviška Koteli valgis pigiai ir 
dėl pakeleivingų gera vieta pernak
vot.

LIETUI V MOTELIS
1606 So. Halsted Si. Chicago

Tel. Canal 5512

REIKIA moteris ar mergina i Lie
tuvių Holeli, gera mokestis, pasto
vus darbas.

LIETUVIU KOTELIS
1606 So. Ilaistei! St. Chicago

Tel. Canal 5512

TIKTAI šl MĖNESI
Už $60 nupirksi puikų tikros skil

ios seklyčios setų, vartotų tiktai .30 
dienų, vertas -175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų vėliausios štai lės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
Taipgi pianas ir fonografas. PR1- 
SIUNČIAME UŽ DYKA. Priimsime 
Liberty Bonds.
WESTERN FURNITURE STORAGE 

2810 W. Harrison st.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Neda

liomis nuo 10 iki 4 vai.

PARSIDUODA septynių kambarių 
medinis namas, 8420 Kerfoot Ave

niu* akmeninis fundamentas 
kar'tu oru šildomas, 50 pė
dų lotas, visi gatvės pataisymai ir 
apmokėta. Lietuvių apgyventa. 
Kaina $3200.

GEORGE BB1NKMAN 
7910 Kalstei! SI. Chieag ), 111.

PARSIDUOIM 50X226 pėdas šiaur 
vakarinis kampas W. 42 ir So. Eran- 
cisio Avė.. Atsišaukite

.1. SHUBERT, 
2019 So. California Avė. Chicago.

Už cash, nėra agentų.

ARSIDUODA lotas geroje vietoje 
lel statymo namo. Parduosiu pi
giai, nes reikia pinigų.

VLADAS VILNIUS
3238 S. Halsted St., Chicago, JI!.

REIKIA jaititoriaus. Atsišaukite 
tuojaus.
1007 So. Oaklcy Blvd. Chicago.

REIKALINGAS kriaučius prie ke
linių siuvimo ir prie senų laisvino 
ir prosinimo, mokestis nuo štukių, 
$4.00 už kelines ir 60c. nuo $1.00 už 
senu taisymu. Nuo nedėlių $25.00 ir 
aiigšeiau. Atsišaukite laišku šiuo ad
resu.

K. CHESUNAS,
P. O. Box 726 So. Bend AVashington.

EXTRA BARGENAS.
Jeigu jums reikia rakandu ne- 

nraleiskiliu šio bargeno. Puikus 
Player Pianas, slaile 1919, vėliausios 
mados seklyčios setas, valgomojo, 
miegamojo kambario setai, divonai, 
paveikslai ir (L. parduosiu už bilę 
kokį teisingų pasiulijimų, viskas 
kaip nauja. Taipgi $200 dubeltavais 
springsais Phonograph. (irajina 
visokius rekordus, parduosiu už $55 
su rekordais ir deimanto adata.

Besidencija 1922 So. Kedzic Avė., 
Chicago, UI.

PARDAVIah i namas ir 5 lotai. 
Bargenas. Atsišaukite į 5544 So. 
Hamilton Avė., Chicago. Tel. Pros 
pect 2479.

PAPSI DUODA 2025 Canalport Av. 
ant 2 jų pagyvenimų ir basementas. 
mūrinis. 6 fialai labai pigiai 
$5200. *

II C. ZUTERMEISTER & CO. 
2100 S. Halsted St.

REIKALINGAS kriaučius prie vy 
riŠko darbo. Ateikite prisirengę dir 
bli.

JOS. MOCKUS
3216 So“. Halsted St., Chirago.

RFIKAI INGA įnervina a'ba mo
tėm prie siuvamų mašinų. Pastovus 
(laibas. Geriausia mokestis. Geriau-

Progresą Hat Mfg. Co.
910 West Jackson Blvd., Chicago. 

4-tas floras.

BEI K ALINGAS kriaučius prie se
no ir naujo vyriško darbo. Darbas 
pastovus, gera mokestis. Atsišauki
te greitai.

ST. ALEKNO.
911 \V. 33rd St.. lel. Drover 6826

Reikalinga 2 kliaučiai prie mo
teriškų ir vyriškų drapanų:

609 N. State St., Chicago, III.

REIKALINGA kukorka ant dienų. 
Pastovus iliii'bUš ir geras užmokės- 

merginos 
dienų armindos vakare ir nedėlios 

vakare
\V. B. JUČUS,

3305 So. Kalstei! St., Chicago

NAMAI-žEMe
FARMA FARMA.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na. 
mas, du metu kaip statytas, 4 faini* 
lijoms po 4 kambarius, su maudy
nėmis, nuo fronto sankrova bučer- 
nei ir grosernei. Neša 12 proc. Sa
vininkas gyvena tame pačiame na
me nuo užpakalio žemai.

A. KASINSKAS, 
930 West 35th PI. Chicago. III.

PARSIDUODA naujas 6 kambarių 
namas su puse akro geros žemės. 
Galima laikyti karvę, vištas ir au
ginti daržoves. Visi patogumai, van
duo, gražioje vietoje, aiiTgatvekarių, 
Kaina $2,800.

J. TAMOSAUSKIS 
10512 So. May Street, Chirago, III

Jeigu jus norite pasidaryti sau na
mų ir būti neprigulmingu, pirkite 
farmų Lietuvių kolonijoje “Vilnos?.” 
Vilas paviete, Wisconsin. Jeigu jus 
pirksite ten sau farmų jus pirksile 
nuo savininko, bet ne nuo agento. 
Mes esame savininkais apie 50,000 
akrų žemės, ir paskyrėme 5,00(1 ak
rų vien tik lietuviams dėl kolonijos, 
ir paskyrėme Kazimierų Gailiauskų 
kaipo Kolonijos direktorių, kuris 
gyvena Kolonijoje ir kurio užsiėmi
mas yra mums pagelbėti.

Mes 'jau apgyvendinome apie 25 
šeimynas lietuvių, kurie ten gyvena 
;r turi pasisekimų. Mes pagelbstame 
kiekvienam nuo pradžios, kuris per
ka nuo musu farmų. Mes pagelbsta- 
ut- pasistatyti namus ir mes parduo
dame jiems arklius, karves, ir kitus 
galvijus ir nkeės mašinerijas ant

PARSIDUODA farma, 80 akrų. 
Visa išdirbta ir apsėta. Dauguma

> namų nauji Mylia ir pusė nuo mie- 
I sto ir geros mokyklos. Kaina $6000 

su javais, bejavų $5000. Antrašas:
TOM KULEVIČ, 

1916 Union Avė., Chicago, III.
2-ras fialas iš užpakalio

Jus galite pirkti furorą kokio dy
džio jus norite, 40. 80, 120, 160 akru, 
arba daugiau už kainas nuo $15.00 
iki $25.00 už akrų. Jeigu jus žingei-
. lietuviu apieliukės nepriguhningu 
farmerių, rašykite mums lietuviškai 
dėl platesniu žinių.

SANBORN COMPANY, 
Eagle River, NVisconsin.

PARSIDUODA LABAI GEROS 
FARM08

90 akru: 80 akrų dirbamos, 10 akrų 
ganyklos ir miško; 7 ruimų na-

I mas ir kiti budinkai labai geri;
i mašinos ir gyvuliai
! uŽ akrų po ...............

240 akrų: budinkai nauji, dvi dide
lės barnios, dvi mažesnės, svirnas, 
kiaulininkas ir dėl mašinų namas. 
60 akrų jaunas sodnas; žemė visa 
dirbama, ant gero kelio, arti mie
sto. Už akrų...................... $85.00.

Gyvulius ir mašinas ant vietos, 
akrai, geri budinkai, sodnas pui
kus arti prie miesto, geras kelias, 
arti unės, su mašinomis ir gyvu
liais, Kaina......................$l;250.00.

56 akrai: 50 akru dirbamos, 6 akrai 
ganyklos; 23 akrų sodnas, budin
kai pavidutiniai' — už akra $65.00.

55 . ž k..,. -■>" /..c.,” 1-as i 30 akrų; geri budinkai; 70 ažru dir-
flatas. Galima matyti bile kurį laikų. I bamos. 10 akrų ganyklos, prie gc-

REIKIA merginų prie lengvo 
dirbtuvės darbo.

Englander Spring Bed Co. 
3931 Lowe Avė. Chicago, Jll.

REIKIA moterų imlu plovėjų.
BLOCK’S RESTAURANT, 

1316 So. Halsted St., Chicago.

Parsiduoda 
.... $80.00.

STOCK’AI—ŠĖROS.

REIKALINGAS, bučeris, kuris mo
ka dirbti rūkytas ir visokias dešre
les. Vieta gera, darbas pastovus. 
Atsišųukite.
1980 Canalport Avė., Chicago, III.

Perkame ir Parduodame 
LIBERTY BONDS 

už cash
Be laukimo — Be atidėliojimo 

New York Markei Kainos.
Mokame pardavėjui priaugusį pel
nų už' visus bondsus įki paskutinės 
dienos.

MARTENS and CO., 
125 West Madison St, pirmas augšt.

.>
MOKYKLOS

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI 1918 modelis-Over- 

land 5 nnsažieriu pasivažinėjimui 
karas. 3949 So. California Avė., f

RANDAI
ATIDUODAMA rendon 2 akrų 1 

trąšios vaisingos žemės ant South 1 
Side daržų. Remia labai pigi. Klaus
kite Mr. Smith. Room 206, 219 So. 
Dearborn st., Chicago.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA labai pigiai .veži

mas, “bogė”, “brička’ 3 setai pakin
kių extra vienienai ir tt. Atsišaukite 
pažymėdami No 6 1739 So. Halsted 
St. Chicago. III.

PARSIDUODA Grose'nč ir smul
kių valgomų daiktų krautuvė. Biz- ; 
uis gerai išdirbtas, parduosiu pi- i 
giai iš priežasties kad einu į kitų | g.jų 33r(j št 
biznį. i ~

Atsišaukite 1633 S. Jcfferson St., 
Chicago, III. i

BARGENAS norintiems stoti į 
biznį. Parduodu bučernę ir groser- 
nę. Biznis eina labai gerai. Iš
dirbta ant cash. Nėra knygučių. 
Parduosiu pigiai. Pardavimo prie
žastį patirsite ant vietos. Atsišau
kite šiuo adresu 254 West 51«t St., 
Tel. Boulevard 4114.

PARSIDUODA Bučernė ir groser- 
nė ir namas ir 2 mašinos. Jeigu kas 
nori gali pirkti po vienų ir gali mai
nyti ant rezidencijos. Atsišaukite.

K. JAMONTAS,
1739 So. Halsted St., Chicago.

■ PARDAVIMUI barber shop ir 
‘nool room’ nigiai. 
2252 VVest 22nd St Chicago.

PARSIDUODA pekarnė, mes esa
me du partneriai, todėl galite nirkti 
dalį arba visa. Biznis išdirbtas 
gerai, lietuviais apgyvento] vietoj, 
parsiduoda labai pigiai, priežastis 
pardavimo senatvė.

Atsišaukite 13548 Emerald Avė., 
Chicago, III.

ro kelio, 1 mylia nuo miesto
' Už akrų.................................$75.00.
50 akru: 40 akrų dirbamos, 10 akrų 

gain klos. 5 ruimų namas ir kili 
visi budinkai pirmos klesos.
Už akrų.................................$60.00.

40 akrų pirmos klesos budinkai, prie 
gero kelio, arti miesto, ant put 

Dicxe kelio ......................$70.00.
Virš minėtos fanuos randasi Lie

tuvių kolonijoje. Žemė labai gera 
dėl auginimo visokių javu, daržovių 
ir gyvuliu. Treinas eina kas 20 mi
nučių į Chicago, taipgi turim farmų 
visose vaistuose, o daugiausia Illi- 
nojaus valstijoje. Taipgi parduoda
me namus ir lotus po visas dalis 
Chicagos miesto už labai žemas kai
nas. Del platesniu žinių kreinkitės į 

FIRST NATIONAL REALTY & 
CONST. CO..

I., Chicago, Jll.
Phone Boulevard 2437.

PARDAVIMUI pigiai muro name
lis ant 21-tos ir Hoyne Avė. Leng
vos sąlygos, mainais ant 9 lotų ar
ba dviejų. Mažas įmokė j imas. 
2717 West 16th St. 1-mas fialas.

PARSIDUODA Roselande 
aukšto medinis namelis. 3 fialai 
naujai pertaisyti, lotas 33x125 pė
das, prieš parkų, elektros šviesos, 
cemento šalygatvis, pievelė, naujos 
maudynės, naujas priekinis purčius, 
raudos neša $45.00 į mėnesi. Kai
na $4000.00 ir 
lykite savininkų ant vietos, 
Indiana Av., Roseland.

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyrišky ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu i trumpy 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpi-no-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą kuomet jus mokysitės

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti mdsų mokyklą bile laiku— 
dienų ir vakarais ir gauti speciališ- 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų mie- 
rą — bile stailės arba dydžio, iš bi
le madų knygos.
MASTER DESIGNING 8CHOOL

J. F. Kasnlcka Perdėtinia
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St. ant 4 lubų

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st.. 2407 W. Ma
dison, 1850 N. Wells at.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. ‘ ‘Phone Seelev 1643

SARA PATEK, Pirmininki

ip'io.uu į menesi. įsai-1 
r tarpe to $700.00. Ma-1 T* 

10950 kalbų.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLa

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
aritmetikos, knygvedvstės, 

stenografijos. typewriting. pirklvbos 
teisiu. Suv. Valstijų istorijos, nhel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomilos, pilietvstes, dailiarašys- 
tės.

Mokinimo valandos: nuo R ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halsted St.. Chicago, III.




